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শ- ত্ন্স স্পভ্জ 1 

শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস কে, আই, এইচ, 
মহোদয়ের প্রতি-_ 

পরমপিতা পরমের্দীরের ইচ্ছায়, যাহার প্রাণ সর্ব্বদ! “সর্ধ্ব ভূতে সমভাব” 
এই কথাটার প্রকৃত ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক, যিনি আমার এই 

 অকর্মন্য জীবনকে নান! প্রকার দায়িত্বপূর্ণ করিয়া কণ্ঠ করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, সেই মহাত্বার করকমলে আমার এই বন্থুকষ্টে সংগৃহীত 

আদরের জিনিস অর্পণ করিলাম । কারণ পরোপকারী মহাপুরুষের 

করম্পর্শে নিশ্চয়ই এই পুস্তকখানি মানবের মঙ্গল সাঁধনে সমর্থ হইবে । 

শরণাঁগও-_ 

জ্ীনগেক্্রনাথ ঘে ষ.। 





উদ্দেশ্য । 

আযুর্ষেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে, অর্থাৎ--চরক, সুশ্রত ইতার্ি গ্রন্ 

মধ্য যে সকল গুণযুক্ত পুরুষ চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত 

হইয়াছেন ), আধুনিক চিকিৎসা জগতে তদ্রুপ গুণ-সংযুক্ত চিকিৎসকের 

অনুসন্ধান করিলে, “ঠক বাছতে গা ওজোড়” বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই 

হইয়া ,থাকে | অতএব উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অনেক সিময় 

“নচিকিৎসার ব্যাধাত ঘটে, এক্ন কি কখন করন চিকিৎসা করাইতে 

গিয়া! গৃহস্তের ধন, প্রাণ উভয়ই বিপন্ন হয়। অনেকে কথাটী অতিরঞ্জিত 

বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয় ভুক্তভোগ 

অতএব বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা নিম্প্রয়োজন । 

জগতে থে কয়েক প্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে হোমিওপ্যাথি 

সর্বাংশে সব্বশ্রেষ্ঠ । ভয়ত অনেকে ঃআমার এই *কথাটাতে কিঞ্চিৎ 

বিরুক্ত হইতে পারেন, কিন্ত আমি ইহাও আশা করি যে, তিনিও একদিন 

আমার এই কথার প্রতিধবনি করিবেন। হোমিওপ্যাথি সর্ববাহশে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই কারণ আমি হোমিওপ্যাথিক মতে এমন কতকগুলি 

পুস্তক সরল বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিয়া সাধারণকে প্রদান করিতে ইচ্ছা 

করিতেছি, বাহ দ্বারা এমন কি কুলললনারাও চিকিৎসকের সাহা; 

ব্যতিরেকে হোমিওপ্যাথিক মতে বিশুদ্ধ চিকিৎসা করিতে পাঁরেন।, 
ক্ষুদ্র হৃদয়ে মহৎ আশা । আমার. হৃদয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে তথাপ্পি 

ইহাতে কেমন করিয়া এ মহৎ আশার সঞ্চার হইল? কেনই,বা আমি, 

এত উদ্দোগ ও চেষ্টা করিয়া সরল মোটরিয়া মেডিক1 খানি প্রকাশ, করিতে | 

সঞর্থ হইলাম? আমি,ত কথন ইহ] স্বপ্রেগ চিত্বা করি নাই। আর্মি 
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পূর্বেও অনেক দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কাধ্য সম্পাদন করিবার মানসে বহু 

বন্ব, অর্থব্যয় ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে ক্রটি করি নাই, কিন্তু আমি সফল- 

প্রযত্ব হই নাই। আজ তদপেক্ষা ল্লায়াসে ও নির্বিঘ্নে কেমন করিয়া 

পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অতীত। অতএব 

উদ্দেন্ত আমার নহে, ঈদ্দেন্ত যাহার তাহারই, তিনিই তাহা দিদ্ধ করিবেন, 
আমি যন্ত্র মাত্র। 

সেবক, 

শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 



পরিচয় । 

মাত্রা ভানিমান একদিবস একখানি এলোপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা 

হরজমা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থকার তাহার পুস্তকের 
একস্থলে লিখিতেছেন, সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিলে জর হয় 

এব্ং জররৌর্গী কুইনাইন সেবন করিলে আরোগ্য লাভ করে । বিধাতা 

শুভক্ষণে এই বাক্যটা মহাত্মা হানিমানের কধিত হৃদয়ে হোমিওপ্যাথির শ্রীজ- 

'বপ্ধপ নিক্ষেপ ফাঁরলেন । তিনি নিজে এবং কয়েকটা নুশ্থদেহী মনুষ্যকে 

কুইনাইন সেবন করাইয়া! দেখিলেন, বাস্তবিক ই সুস্থদেহে [কুইনাইন সেবন 

করিলে জর হয়। মহাত্মা হানিমান একজন অতি শ্ুক্ষদশী পুরুষ 

ছিলেন। তিনি 'দেখিলেন, যে কয়জন মন্ুষ্যকে কুইনাইন সেবন 

করাইয়াছিলেন, সকলেরই শরীরে একই প্রকারের জ্বর উৎপাদিত 

হইফাছিল। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন কুইনাইন কখনই নান! প্রকার 

জ্বর আরোগ্য করিতে সক্ষম হইবে না । কারণ কুইনাইন একই প্রকার 

জর উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাহার ধারণা নিল কি না, পরীক্ষা 

করিবার জন্য, কুইনাইন সেবন করিলে যে প্রকারের জর হয়, তাহার 

বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া বাখিলেন এবং উক্ত লক্'ণ 

সংযুক্ত জর-রো!গীতে বৃহৎ মাত্রায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক ডাক্তারের! যে 
মাত্রায় ওঁষধ ব্যবহার করেন, সেই মাত্রায় কুইনাইন প্রপ্মোগ করাতে 

প্রথমে রোগ অতিশম্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে নির্ল হইল। বেগ 
প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমে বিদুরিত হইল দেখিয়। মহাত্ম। হাঁনিমান 

উষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ত করিলেন। উঁধধের মাত্রা যত 'কমাইতে: 
জ্ারস্ত করিলেন ততই রোগ বুদ্ধি ন চইয়া, শীজ্ এবং স্থায়ীভাবে 



আরোগ্য হইতে লাগিল । তিনি অন্যান্য ঁষধও উক্ত উপায়ে পরীক্ষা 

করিতে লাগিলেন । 

পরে মাত্রা কমান সম্বন্ধে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল । তিনি 

দেখিলেন কতকগুলি ওষধ এক বিন্দু মাত্রায় প্রয়োগ করিলেও, রোগের 

বুদ্ধি ঠইয়! থাকে । ওঁষধের তেজ কমাইবা'র জন্য ৯৯ গ্রেণ দুপ্ধ-শকর 

ব' ৯৯ ফট! জলের সহিত এক গ্রেণ ওষধ উত্তম বূপে মিশাইয়া, উহাকে 

১ শততমিক ডাইলিউশন নামে অভিহিত করিলেন, এবং উজ ওঁষধ এক 

গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও রোগের বুদ্ধি দেখিতে পাইলেন। তখন 

তিনি পুনরায় ১ শততমিক ডাইলিউন হইতে ১ গ্রেণ অথবা ১ ফোটা 
উবধ লইয়া উহ্ার:সহিত ৯৯ গ্রেণ দ্্ধশর্করা অথবা ৯৯ ফেণাটা জল 

উত্তমরূপে মিশাইলেন, উক্ত উপায়ে ক্রমান্বয়ে তুই হইতে তিন, তিন 

হইতে চারি ইত্যাদি ৩০ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন এব' 

৬, ১২, ৩০ ডাইলিউশন ওঁষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া অতি সন্তোষজনক 
ফল পাইতে লাগিলেন! এস্থলে মহাত্বা! হানিমান নিশ্চিন্ত না হইয়া 

আর চিন্তিত হইলেন, কারণ ৩০ ডাইলিউশন ওষধের মধো 

স্ুরাসার ( ওঁষধ ডাইলিউশন করিবার জনা দুগ্ধশর্করার স্থলে স্থরাসারও 

বাবহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে অধিকাংশ ওষধই স্থরাসার দ্বারা ডাইলিউশন 

করা হয়।) অথবা দ্ুপ্ধ-শর্করা ব্যতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া! 
যায় না। তিনি বনু চিস্তা এবং প্রমাণ দ্বার! এই ধার্য করিলেন, প্রত্যেক 

পদার্থকে যত ডাইলিউশন করা হয়, ততই তাহার বিষ শক্তি ন্ট হইয়! 

অমৃত শক্তি বদ্ধিত হইতে থাকে । তখন তিনি ডাইলিউশনের "শক্তি" 

(1১০51)০০) আখ্যা প্রদান করিলেন। উপরোল্লিখিত ঘটনাটা বিশেষরূপে 

পর্ধযালোচনা করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে মহাত্ম! 
, হানিমানের নিজের কিছু কৃত্রিমতা নাই, তিনি স্বভাবের নিয়মে যাহা 
' দেখিয়াছিলেন জগতকে তাহাই দেখাইয়াছেন। 
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_ উপরোল্লিখিত ঘটনাটার দ্বারা আরও এই প্রমাণ হইতেছে যে, সুস্থ 

শরীরে কোন ওুঁষধ প্রয়োগ করিলে যে সকল লক্ষণ উদ্দিত হয়, সেই 

প্রকারের লক্ষণ সমূহ স্বাভাবিক ব্যাধিতে দৃষ্ট হইলে, উক্ত গুঁধধ অল্প 
দাত্রা় সেবন করিলে রোগ আরোগা হয়। অতএব চিকিৎসা করিতে 

হইল, সুস্থ শরীরে কোন্ ওষধ প্রয়োগ করিলে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত 

হয়, তাহা বিশেষরূপে জানা আবশ্যক । কোন্ ওষধধে কি কি লক্ষণ 

উৎপাদিত হয়, মেটিরিয়! মেডিক1 নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে 

বর্মিত ভইয়াছে, অতএব মেটিরিয়া মেডিক1 হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক- 

'দিগের প্রধান অবলম্বন । এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক জগতে তিন শ্রেণীর 

মেটিরিয়া মেডিকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মহাত্মা হানিমাল 

এক প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিক1 লিখিয়াছিলেন, পরে মাননীয় ভেরিং 

ইত্যাদি ডাক্তারের! মহাত্মা! হানিমানের পন্থা পরিত্যাগ করিয়া! মেটিরিয়' 

মেডিকাটী আরও সহজ করিবার মানসে অন্য পথ অবলম্বন; করিলেন 

এবং এক্ষণে কেণ্ট, ফেরিংটন, ন্যাস ইত্যাদি ডাক্তারেরা ইহা অপেক্ষাকৃত 

আরও সহজ বোধগম্য করিয়াছেন। | 
মহাআ হানিমান যে প্রণালীতে মেটিরিয়া মেডিকা লিখিয়াছেন উহা 

সাধারণের বোধগম্য নে, চিন্তাশীল ব্যক্তি বাতিরেকে সাধারণে সহজে 

উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। মহাত্মা হানিমান তাহার মেটিরিয়' 
মেডিকার মধ্যে বাক্যরূপ তুলিদ্বারা প্রত্যেক ওষধের চিত্র অতি নিপুণতার 

সহিত আকিয়! রাখিয়াছেন, দিব্যচক্ষু না থাকিলে সে চিন্র দর্শন একে- 

বারেই সম্ভবপর নহে । হানিমানের অব্যবহিত পরেই যে মেটিরিয়া মেডিক্কা 

গুলি বাহির হইয়াছে উহার সরল ও বোধগম্য হইলেও সুস্স ও গভীর 

জ্ঞান দানে সমর্থ নে । যদিচ আমার মেটিরিয়া মেডিকা খানি শেষোক্ত 

প্রণালীতে লিখিত তথাচ আমি এ সম্বন্ধে কিছু বলিব। প্রথমেই 
বলিস্নাছি ইহা আধুনিক, যেমন আধুনিক £ধর্মগুলিতে একেবারেই বলিয়া 
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দেয় ঈশ্বর নিরাকার, যদি চ ইহা পূর্ণ জ্ঞানের চরম কথা এবং ইহার পর 
আর কথ! নাই, তথাচ বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবন্বলন করিলে কালে 

মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে । কারণ বৃক্ষের গোড়া ধরিলে ডগায় আসা 
এবং যদ্যপি কেন ডগ! ধরাইয়া৷ দেয় তাহ! হইলে যদ্দিচ প্রথমে উঠিতে 
বড়ই কষ্ট হয় কিস্তু একবার উঠিতে পারিলে, অতি সহজে গোড়ায় আসা 

মার । আধুনিক মেটিরিযা মেডিক1 গুলি হোমিওপ্যাথির পৃ জ্ঞান প্রদান 

করিতে অক্ষম কিন্ত বিশ্বাসের সহিত ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রমর 
তইলে সিদ্ধি লাত নিশ্চয়ই হইয়। থাকে । 

' হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়! মেডিক! মধ্যে কেবল মাত্র ওধধের লক্ষণ 

গুলি লিখিত হইক্সাছে। মগাত্মা হানিমান ইত্যাঁদ" চিকিৎসকদিগের 

লিখিত গ্রন্থ যধ্যে ওঁষধের লক্ষণসমূহ বিশদরূপে বণিত হইয়াছে । সাধারণে 
উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে স্হজে ওঁষধের পার্থকা নির্ঘয় করিতে পারিবেন না, 

কারণ ওঁষধগুলি পাঠ করিলে ছই চারিটা লক্ষণ ব্যতিরেকে, সমস্ত উষধের 

লক্ষণগুলিই এক প্রকার বলিয়া মনে :হইবে। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে, 

যেমন একস্থলে, অবস্থিত চারিটা মনুষ্য নিরীক্ষণ করিলে, যদিও 

প্রত্যেকেরই শরীরে চক্ষু কর্ণ নাসিক! ইত্যাদি মনুষ্যের অন্গ প্রত্যঙ্গ 

সমূহ দৃষ্ট হয়, তথাচ উভ্ভাদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে। উক্ত 
পার্থক্য সমূহ পুঙ্থান্ুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা ষত কঠিন 

হউক বা না হউক, উক্ত প্রকারে লিখিত পার্থক্য পাঠ করিয়া উহ্াদিগের 

আকার হৃদয়ঙ্গম করা অতীব কঠিন। অত্তএব চিস্তাশীল ব্যক্তি 

বাতিরেকে উচ্ছাদিগকে পাঠ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মা্রে। আধুনিক 
মেটিরিয়া মেডিকা লিখিবার প্রণালী স্বতন্ত্র । যাহারা “ধরি যাছ ন! 

ছুই পানি” করিতে চান অর্থাৎ ধাহারা অধিক চিস্তা এবং পরিশ্রম না 

করিয়া, কার্ধ্যোন্ধার করিতে চান, তাছাদিগের পক্ষে উত্তম কিন্ত ইহাতে 

ঘিপদ আছে,ঘড় যাছ পড়িলে হয় জলে নামিতে ছইরে নচেৎ মৎস্যের ত্বাশা 
1 
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পরিত্যাগ করিতে হইবে । আধুনিন্ড গ্রস্থকারেকনা কেবল মাত্র চরিত্রগত 

লক্ষণগুলি বিশেষরূপে লিখিয়াছেন,ইহাতে চিকিৎসার সময় ওষধ নির্ববাচিনে 

অধিক বেগ পাইতে হয় না, কারণ যে ওষধের যে লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ 

পরীক্ষিত, যে সকল লক্ষণ অবলম্বনে ওধষধ প্রয্মোগ করিয়া বু রোগে 

নিশ্চিত ফল পাওয়া যাইতেছে এবং ষে লক্ষণগ্ুলি অন্যান্য ওষধে পাওয়া 

যম না, উহাদিগকে বিশেষকূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 

আমার এই ক্ষুদ্র মেটিরিয়া মেডিকা খানি আধুনিক প্রণালীতে 

লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে. পাঠক 

মহাশয়দিগর বিচার্য্য। 
সমগ্র মেটিরিয়। মেডিকাস্থ সমস্ত ওুঁষধের লক্ষণগুলিকে দ্বুই 

শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যক্ষ এবং অন্ুবোধ্য । চিকিৎসক যে 

সকল লক্ষণগুলিকে স্বয়ং দেখিয়া লইতে পারেন যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ, 
কোন স্থানের ফুল! ইত্যাদি, উহা্দিগকে প্রত্যক্ষ বল1 যাইতে পারে 

যে সকল লক্ষণ গুলিকে স্বয়ং রোগী ভিন্ন অপরে বোধ করিতে পারে না, 

ভাহাদিগকে অনুবোধ্য বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ওষধেই প্রত্যক্ষ 

এবং অন্ুবোধ্য উভয় শ্রেণীর লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায়। প্রত্যক্ষ এবং 

অন্ুবোধ্য লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি চরিব্রগত এবং কতকগুলি 

সাধারণ । চরিভ্রগত লক্ষণ বলিতে এই বুঝিতে হইবে, ইহ! 

গধধের ম্বভাবগত বিশেষ ধর্ম এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া 

উষধ প্রয়োগে বু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে । এক্ষণে বুঝিতে পারা 

যাইতেছে, চরিত্রগত লক্ষণগুলিই সর্ধপ্রধান। উহাঁরা প্রত্যেক ওধাধর 

মুখস্বরূপ। যেমন মুখ দর্শন না করিলে মানুষ চেনা যায় না, তদ্রুপ 

চরিত্রগত লক্ষণ ব্যতিরেকে ওঁষধ চেনা অতীব কঠিন। এই পুস্তকখানি 
মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, 

ইহদতে ওঁধধ পাঠ করিবার সময় গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। প্রত্যেক 
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এ যে মহাশক্তি, যাহা! হইতে এই জগৎ প্রকাশিত, উহা! নিজ নিয়মে 
অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমগ্র জগতে নানা 

প্রকার কার্ধ্য করিতেছে । অতএব আমাদিগের ভোমিওপ্াযাথিক চিকিৎস 

প্রণালী উক্ত মহাশক্তির “আরোগ্যদায়িনী মুত্তি” । আমি জানি অনেকে 
আমার এই কথাটী স্বীকার করিতে ইত্ঃস্তত করিবেন, কিন্তু একটু 

চিন্তা করিলে এ ভ্রম স্থায়ী হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ওষধে পদার্থ 

নাই তথাচ ফেন উক্ত পন্থা অবলম্বনে কঠিন কঠিন ব্যাধি আরোগ্য হয়, 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাতে কিছু আছে, কিছু আছে অর্থে উহার রোগ 

আরোগ্য করিবার শক্তি আছে এবং হোমিওপ্যাথিক ওষধে রোগ্ আরোগ্য 
করা ব্যতিরেকে, আর কোন কাধ্যই সম্পন্ন হয়না । কাজে কাজেই 

উহ্থাকে সেই মহাশক্তির আরোগ্যদায়িনী মূত্তি বাতিরেকে আর কি বল! 
যাইতে পারে? 

পাঠক মহাশন্ন। হোমিওপ্যাথিক ওষধ তাচ্ছিপ্া করিবার বস্তু নছে। 

আপনার এক বিন্দু ওষধের সহিত সেই মহাশক্তির আরোগ্যদাক়্িনী মুভি 
আপনার রোগীর শরীরে প্রবিই হইয়! তাহাকে রোগ মুক্ত করিবে, অতএব 

অতি সাবধান এবং ভক্তির সভিত ওঁষধ নিব্বীচন করিয়া প্রয়োগ করিতে 

কিঞ্চিম্মাত্রও ক্রটী করিবেন নাঁ। কারণ শক্তির অপব্যবহার করিলে 

তাহার ফল নিতান্ত বিষময়। 

হোমিওপ্যাথিক ওষধ যতই শক্তিককৃত করা হয়, ওষধে নশ্বর পদার্থের 

ভাগ ততই কমিক্সা যায় এবং ইহার আরোগ্যদায়িনী শক্তি বদ্ধিত হইতে 

থাকে। সেই ক্কারণ উচ্চ শক্কির ওষধের ক্রিয়। শরীরে বন্ছ দ্রিবস যাবৎ 

বর্তমান থাকে । অতএব উচ্চ শক্তির ওষধ ব্যবহার কন্ধিতে হইলে বিশেষ 

সাবধানত1 অবলম্বন কর! কর্তব্য । 



হোমিওপ্যাথিক 

সরল মেটিরিয়৷ মেডিক৷ 
এ 62৮ ও০-প৯ ৬-শিপীিপপপপী াশিত 

একোঁনাইট নেপেলাস। 
(40০০) 1717 বি 417701-05 ) 

অত্যন্ত অস্থিরতা, ছুনিবাধ্য পিপাসা এবং ভয়, একোনাইটের 
এই তিনটা লক্ষণ প্রধান । ব্যাধির নাম যাহাই হউক না কেন, ওষধের 

লক্ষণ সমষ্টি ব্যাধির লক্ষণ সমষ্টির সমান হইলেই ওঁষধ প্রয়োগ করা 

কর্তব্য, কারণ লক্ষণই ব্যাধি। অতএব যে স্থলে উপরিলিখিত লক্ষণগুলি 

বর্তমান থাকিবে, ব্যাধির নাম যাহাই হউক ন! কেন একোনাইট প্রযোজ্য। 

অত্যন্ত অশ্হিরতা--হোমিওপাথিক্ মেটিরিয়া মেডিক1 মধ্যে অনেক 
গুঁধধে অস্থিরতা আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আর্সেনিক, রূসটক্স এবং একোনাইট 

সর্ধবপ্রধান। রসটক্সে অস্থিরতার্জনিত অনবরত স্থিতি পরিবর্তন করিলে, 

রোগের উপশম হয় ; আর্সেনিকের রোগী অস্থিরভাজনিত অনবরত স্থিতি 

পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু অতিরিক্ত দুর্বলতাধশতঃ তাহার সে 

আশ! পু হয় না, যে স্থলে একোনাইটের রোগী অনধরত ছট ফট করে। 
ছু্নিবা্য পিপাসা পুনঃ সুনঃ ও অধিক পরিমাণে জল গাঁন 
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করিয়াও পিপাসার নিবুত্তি হয় না । আর্সেনিকেও অত্যন্ত পিপাপ। দেখিতে 

পাওয়া যায়, কিন্ত উহার প্রভেদ এই যে, ছ্রনিবাধ্য পিপাসা সত্বেও পুনঃ 

পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পান না করিয়া পুনঃ পুনঃ অন্ন অল্প জল পান 

করে। 

' ভয় অতিশয়-_সর্ধদাই ভয় ভয়, ভূতের ভয়, কোন কারণনাই 

তথাচ ভয় । ভয় পাইয়া কোন পীড়া হইলে, একোনাইট উত্তম । গত্তা- 

বস্থায় ভয় পাইয়া “ভূতে পাওয়ার ন্যায়” হইলে, অথবা গর্ভলআ্রাব হইবার 

আশঙ্কা হইলে একোনাইট অমৃত । এত ভয় যে, রোগীর জীবন ক্পৃহনীয় 

নহে, * সে মনে করে এযাত্রা রক্ষা নাই, এমন কি কথন মরিবে তাভ। 

বলিতে থাকে । 

কলিকাতা হাটখোলার কোন একটা স্ত্রীলোক সন্ধ্যাকালে ছাই 

ফেলিতে গিয়া, ভয় পাইয়া “ভূতে পাওয়ার ন্যায়” হইয়াছিলেন। আমি. 

আহত হইয়া দেখিলাম, তিনি একটা গৃহের মধ্যে অবগুণ্ঠিতাবস্থায় উপ- 

বিষ্টা। আমি তাহাকে তাহার রোগের বিবরণ জিজ্ঞানা করায় তিনি 

কহিলেন, “কল্য সন্ধ্যাকালে যখন আমি ছাই ফেলিতে গিয়াছিলাম অন্ধ- 
কারে দেখিলাম, “কে যেন দাড়াইয়া আছে”, তদবধি আমার মনে একটুকু 

শান্তি নাই; কেবল মনে হইতেছে কেহ আমার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াই- 

তেছে। আমার ম্নে সর্বদাই ভয় করিতেছে, আমি কিছুতেই শান্ত 

হইতে পারিতেছি না ।” আমি তাহাকে চারিমাত্রা ৬ষ্ঠ শক্তির একোনাইট 

প্রতি তিন ঘণ্টা! অন্তর থাইতে দিয়! আসিলাম, পর দিবস প্রাতে শুনিলাম 

উক্ত ষধে তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন । 

জ্বর অত্যন্ত, অসহ্য উত্তাপ-_গাত্র চন্ম শুষ্ক ও খস্ খসে, দেখিলে 

অনে হয় গা দিয়া খড়ি উঠিতেছে, নাড়ী পুর্ণ ও বেগবতী, ভয়ানক 
অস্থিরতা, পাপাসা ও ভয়। 

চিৎ হইয়া শয়নাবস্থ! হইতে উঠিয়া বসিলে, রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল মৃতবৎ 
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ফেঁকাসে হইয়া যায়, ভীম্মি যাওয়ার ন্যায় হইয়া! শুইয়া পড়ে, পুনরায় 

গাত্রোথান করিতে ভয় পাপ; কখন কখন দৃষ্টি শক্তির পোপ পায় 9 

অজ্ঞান হইয়া! পড়ে। 

উদরাময় রোগেও একোনাইট শীর্ষস্থানীয় | কলেরার প্রথম অবস্থায় 

একোনাইট সুন্দর কার্য করিয়া থাকে । কলেরায় লাল ভতরখুজ 

ঘোলাব মল থাকিলে একোনাইট গ্রব কার্যকারী । 

বেদন] অসহনায়, ইহা একোনাইটের সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ, ধে 

বেদনা, বাতজনিত বেদনা, নিউরাল্ন্জক্ বেদন! ইতাদি যগ্ঠপি নিতান্ত 

অসহনীয় হয়, এবং ততৎসহ অতান্ত অস্থিরতা। পিপাসা ও ভয় থাকে, 

তাহা হইলে একোনাইট উত্তম। 

নিয়লিখিত করেকটী কারণও একোনাইটের চরিত্রগত লক্ষণ মধো 

গণিত! শুষ্ক টাণ্ডা বাতাস লাগিয়া পীড়', ভয় 'পাইয়া। কোন গীড!) 

হঠাৎ কোন পীডার উৎপত্তি, ঠাণ্ডা বাতাসে হঠাৎ ঘর্ম বন্ধ ভয়! গীড়া। 
একোনাইট অতি.দ্রুত মন্তুষা শরীরে কাধ্য করিয়া থাকে। ইহার 

প্রত্যেক লক্ষণ রোগীর শরীরে অতি শীত্ব বিকাশ পাপু হইয়া, দ্রুতগতিতে 

বন্ত্রণার চরম সীমায় উপনীত হয়। সেই কারণ প্রায় প্রত্যেক অতিশয় 

যন্ত্রণাদায়ক তরুণ ব্যাধির প্রথমাবস্থায় একোনাইট সুন্দর কার্য করে। 

মোট! সোটা বালিকা, 1, যাহারা সন্ব্দা বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়) 

ষাহাদিগের মাংসপেশী দৃঢ়, টক্ষুর তারকা ও কেশ ঘোর কৃ্ঝবর্ণ ও 

যাহারা খতু পরিবর্তন কাঁলে সহজে পাঁড়িত হর, এবং্প্রকার ব্যক্তির শরীরে 

একোনাহট সুন্দর কাধ্য করে। 

পুনরায় বলি, অতান্ত অস্থিরতা, ছুনিবার্ধা পিপাসা 'এবং অতিশয় ভয় 

এই তিনটী লক্ষণ দ্বারা একোানাচ্টকে [চনিতে পাবা যায়। অতএব £কান 

বাধির সহিত উপরোক্ত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, সিরিজা 

গ্রফোজ্য। 



সালফর। 
(১011)1701) 

উপযুক্ত ও স্থুনির্বাচিত ওষধ প্রয়োগ করিয়া ফল না পাইলে, কিন্ব; 
আরোগ্য অধিক বিলম্বে হইলে, অথবা আরোগ্য হইয়াও পুনঃ পুনঃ 

রোগাক্রান্ত হইলে, অনেক সময় এক মাত্র! সালফ।র প্রয়োগ করিয়া 

বাঞ্চিত ফললাভ হয়। এ প্রকার হইবার কারণ কি? জীব শরীরে 

সোরাধন্ম বর্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য হইতে পারে. না। 

এ স্থলে অনেকেই জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, সোর! কি? যদিও সোরাধন্র 

সম্বন্ধে আলোচনা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তথাচ নুতন শিক্ষার্থীর 

এন্টিসোরিক্ ধধগুলি প্রয়োগে কিঞিৎ সুবিধা! হইবে বিবেচনায়, আমি 
দুই একটী কথ! বলিতে বাধ্য হইলাঁম। 

যেমন ব্যঞ্নে লবণ প্রয়োগ করিলে তাহার প্রত্যেক অণুটি পর্য্যন্ত 

লবণাক্ত হয়; তদ্রুপ সোরাবিষ মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার জীবনী 

শক্তি হইতে চর্ম পর্য্স্ত আক্রান্ত করিরা, তাহাকে তাহার স্বধর্মে আনয়ন 

করে; দোরাক্রান্ত মনুষা শরীরে নানা প্রকার তরুণ ও পুরাতন ব্যাধি 

হইবার প্রবণত। দেখা যাক, এবং একবার কোন একটি ব্যাধি হইলে 

সহজে আরোগ্য হয় না। সোরার একটি চবিত্রগত লক্ষণ চশ্রোগ 

হইবার প্রবণতা । উক্ত সোরাদোষ ধ্বংদ করিবার জন্য হোমিও- 
প্যাথিক্, মতে অনেকগুলি এ্টিসোরিক ওষধ আছে। রোগী শীস্ত 

আরোগ্য না হইলে, 'থবা আরোগ্য হইয়া ও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইলে, 

এবং.রোগীর শরীরে সোরাধন্ম বর্তমান থাকিলে, যে এ্টিসোরিক্ ওষধটির 

সুষ্ঠিই ত্রোগীর রোগের লক্ষণ মিলিবে, তাহাই তাহার শরীরে বর্তমান 

সোরাধন্ম সংশোধনে সক্ষম। 

'একোনাইট তরুন ব্যাধিতে বিশেষ কার্যকারী, কাঁরণ একোনাইটের 
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লক্ষণগুলি তরুণ ব্যাধির সৃশ। সালফর পুরাতন ব্যাধিতে কার্যকারী 

কারণ সালফরের লক্ষণগুলি পুরাতন ব্যাধির স্বরূপ। সালফর. নূতন 

ব্যাধিতে কার্ধ্য করে না, বা একোন!ইট পুরাতন ব্যাধিতে প্রয়োগ হয় 

না, আমার কথার তাৎপর্য ইহা নহে। হোমিওপ্যাথিক উষধের 
লক্ষই মূল, ব্যাধি নুতন কি পুরাতন দেখিবার প্রয়োজন নাই, সদৃশ 

লুক্ষণ পাইলেই ওঁষধ প্রযোজ্য 

_সালকরের রোগী দাড়াইয়া থাকিতে পারে না, উহার পক্চে 
“ইহা নিতান্ত কষ্টদায়ক | 

জ্বাল! _সাঁলফরের একটি প্রধান লক্ষণ। একমাত্র জালার উপর 

নির্ভর করিয়া সালফর প্রয্নোগ করা যার । হস্তে জালা, পদে জালা, চক্ষু 
মুখ, নাসিকা, মস্তক, ব্রহ্মতালু, উদরাত্যন্তর, যোনি, লিঙ্গ ইত্যাদি সর্ব 

'শরীরে অথবা উহাদিগের মধ্যে কোন একটি স্থানে জালা । চক্ষু হইতে 

জালাযুক্ত জল পড়িয়া, চক্ষুর ধারগুলি হাজিয়া যায়। নাদিকা হইতে 
জ্বালাধুক্ত সব্দিক্ষরণ, মুখ হইতে জ্বালাবুক্ত লালা, জালাধুক্ত মল, জালাধুক্ত 

প্রশ্াব ইত্যাদি সব্বশরীর অথব! একটি মাত্র স্থানের ক্রেদার্দি*নির্গমনে জাল! 

ও হাজিয়া যাওয়া। উক্ত প্রকার জ্বালাধুক্ত আ্রাব জনিত শরারের নবদ্বার 

অথবা একটি মাত্র দ্বার রক্রবর্ণ হওয়া সালফরের একটী লক্ষণ। 
চর্ম্বের উপর সালফরের অদ্ভুত কাশ্। দেখিতে পাওয়া যায়। সালফরের 

যেষে লক্ষণগুলি চর্মের উপর প্রকাশিত হয়, উহারা সোরা ঘটিত রোগের 

ন্যায়, সেই কারণ মহাত্! হানিমান সালফরকে এন্টিসোরিক্ 'ওষুধ সমূহ 
মধো শীর্ষ স্থান প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকার চন্মররোগে সালফর প্রযোগ 

করা যাম্ন; যথ! চুলকানি, খে, পাড়া, হাম, বসন্ত, একৃজিমা, কাউর, 

দত, ইত্যাদি । বদ্যপি কোন প্রকার চন্্ম রোগের সহিত অত্যন্ত জালা 

বর্তমান থাকে, তাহা হইলে, সালফর প্রয়োগ কৰা কর্তব্য। চর্মরোগ 
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বসিয়৷ গিয়! মারাত্মক হইলে, অথবা স্বতন্ব পীড়া জন্মাইলে, সালফর উত্তম । 

গাত্র চন্ম জঘনা, দেখিলে দুপা হয়, সব্বদা খোস পাচড়া ভয় স্বভাব। 

কলিকাতা রেফিউজের ্ুপাবিন্টেপ্ডেন্ট, মিষ্ার এ, এম, বিশ্বাস 

মভোদয়ের ভ্রাতৃষ্পুত্রের ম্যালেরিএল্ ক্যাকেকৃসিয়া হইয়া, বনু 

দিবস যাবৎ ভুগিতেছিল। কপিকাতার কোন একটা বিখ্যাত সােব 
এলোপাথিক্ ডাক্তার তাহার চিকিৎসা! করিতেছিলেন, হাত পা ফুলিয়া 

যাইলে সকলে তাাত্র জীবনের "আশা একপ্রকার পরিতাগ করিলেন । 

এইবার ভোমিওপা!থির পাঁপা পড়িল, রে'শী মামার চিকিৎসাধীনে আসিল । 

তাহার সমস্ত গাত্রে চুলকানি ও খোস দৃষ্টে আমি বুঝিলাম যে রোগার 

শরীরগত সোরাধম্ম রোগাকে রোগমুক্ত হইতে দিতেছে না । সংশোধন 

করিবার জন্য এক মাহা দুই শত শক্তির সালক্ষর প্রয়োগ করিলাম । 

এক সপ্তাহ পরে দেখিলাম চুলকানিগুলি, পারের ফুলা ও জ্বর অনেক 

কমিয়াছে, কোন ওধধ না দিরা আরও দু তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিলাম 

রোগী সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল । 

“রোগ পুনঃ পুনঃ প্রকাশ হগরা।” 

প্চম্রোগ বসরা গিয়া কোন প্রকার পীড়া হওয়া” 

“শরীরের নবদ্ধার দিয়া হাঁজনশীল ক্রেদ নির্গমন 1৮ 

“পুনঃ পুনঃ ধৌত করা সত্বেও শরীরে দুর্গন্ধ |” 

“হস্ত পদ আালার জন্য উহ্ভাদিগকে সব্্দা বিছানার বাহিরে রাখিবার 

ইচ্ছা ।” 
“মধা রাত্রির পর রোগের বুদ্ধি | 
দবেল! ১১ টার সময় চদর মধ্যে খালি খালি বোধ ও জালা । এই 

লক্ষণ অবলম্বনে বহুকলেরা রোগী শমনন্দন হইতে ফিরিয়া আদিয়াছে।» 

“জিহ্বা শ্বেত বর্ণ, পার্খদ্িয় ও অগ্রভাগ রক্তবর্ণ |” 

“ওচ বৃক্ত বর্ণ ।” 
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“ব্রহ্ম তালুতে সর্কদা গরম বোধ ; দ্িবাঁভাগে চরণদ্বর শীতল, ও রাত্রে 

চরণ তলে জ্বালা; পদঘ্য় অনবরত শীতল স্থানে রাখিতে ইচ্ছা । রাত্রে 

চরণ তলে ও পায়ের গুলোর আক্ষেপ । 

উদরাময় ও আমাশয় রোগে সালফর ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ 

আমীশয় রোগী এক কিন্বা দুই মাত্রা দুইশত শক্তির সালকর প্রয়োগে 

আরোগ্য হয়। প্রাতঃকালে নিদ্র। ভাঙ্গিবামান্র ঘেন পাই- 
খানায় তাড়ুইঘ়। লইঘা বায় । উদরাময়ে উপরোলিখিত লক্ষন 

'ধর্তমানন থাকিলে সালফার মহৌষধ বিশেষ। প্রাত:কালে রোগের বৃদ্ধির 

সাহত্ উদরে ও গুহ্যদ্বারে জালা থাকিলে, আমি প্রথমে এক মাত্রা দুইশত 

শক্তির সালফর প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করি না। মলে ছুগন্ধ অথবা 

টক গন্ধ, রোগী শৌচাদি করিয়া আসিলেও গাত্র হইতে মলের গন্ধ যায় 

না, মনে হর বেন রোগী “কাপড়ে বাহ্যে কারয়াছে।” মধ্য 

রাত্রির পর বেদন! শুনা উদ্রাময়, মধ্য রাত্রে ও অতি প্রত্যুষে উদরাময় 
রোগের বুদ্ধি সাঁলফরের লক্ষণ । 

কোষ্ঠবদ্ধ, মল শুষ্ক, কঠিন যেন পোড়ান হইয়াছে, বৃহৎ ও বেদনা- 

দায়ক। 

বালক বেদনায় বাহ্যে বদিতে চাহে না কিন্বা প্রথম কৌথ দিবা মাত্রই 
এত ব্যথা করে ধে আর ঢেষ্টা করিতে পারে না) পর্যায়ক্রমে উদরাময়ের 

সহিত কোষ্টবন্ধ। | 

সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ আরোগ্য হয় না, পরন্ত 

অনিষ্টের নিতান্ত সম্ভাবনা । অতএব সালফর এক মাত্র। প্রয়োণ, 

করিয়! অপেক্ষা করিলে উহাতেই ফল পাওয়া যায়, কদাচিৎ দ্বিতীক্ মাত্রা! 

প্রয়োগ করিতে হয়। সালফরের ক্রিয়া অতি ধীরে ধারে প্রকাশিত, হয়, 

সেই কারণে সালফর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ অতএব চিকিৎ্দক 

অতি" সাবধান ও ধৈধ্যের সহিত সাঁলফরকে ব্যবহার করিবেন। 
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সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহাধ্য । ক্যান্কেরিয়ার পর সালফর 

প্রয়োগ করা উচিৎ নহে । 

ক্যাল্কেরিয়া কার্বনিকা । 
(02৮107032 €52507901010% ) 

স্কুলতা-স্থলদেহ, উদরটি ঘটের ন্যায়। “আমাদিগের দ্রেশের 
বড় লোকদিগের মধ্যে অনেকের শরীর ক্যাল্কেরিয়ার ধন্মযক্ত 
বলিলে ক্যাল্কেরিয়ার স্বভাব অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উক্ত 

প্রকার মনুষ্য, কি বুদ্ধ, কি বালক, কি যুবা সকলের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া 

অমৃততুল্য। সালফর এবং ক্যাল্কেরিয়া এই দুইটি ওষধ পরস্পর 
বিরুদ্ধভাবাপন্ন । সালফরের রোগীর অবয়ব পাল] ও রুগ্ন, তাড়াতাড়ি চলা 

ফেরা, কাধ্য করা, তাহার স্বভাব। পক্ষান্তরে ক্যাল্কেরিয়ার রোগী স্থলকায় 

গমনাগমন ও কাধ্যাদি ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিয়া থাকে । উপরোল্লিখিত 

লক্ষণ গুলিতে /এই বুঝিতে হইবে, যে স্ুল থস্থসে দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তির 
কোন বাধি হইলে, ক্যাল্কেরিয়। তাহার শরীরগত বিশেষ ধর্ম সংশোধন 

করিয়া, রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম । গ্র্যাফাইটাস নামক ওষধেও 

মোটা হইবার প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই 

উক্ত রোগীর গ্রাফাইটীসের বিশেষ চরিত্রগত এক প্রকার চর্মরোগ হইয়া 

থাকে। 

মস্তাকে ঘন্্ম-_অত্যন্ত ঘর্ম, ঘর্ম্ে বালিস বিছান৷ ইত্যাদি ভিজিয়া 
যায়। নিন্দ্রিতাবস্থায় মস্তকে ঘণ্ঝ ক্যাল্কেরিয়ার একটা প্রধান 
লক্ষণ। স্থুলকায় অথবা! স্থল হইবার প্রবণতা এবং মস্তকে বহুল 

ঘল্মের সহিত কোন্ পীড়া হইলে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবহার করা নিতান্ত 
কর্তব্য। 
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ঠাণ্ডা বোঁধ-_সাঁলফরে জালা এবং ক্যালকেরিয়ায় ঠাণ্ডা বোধ। 
এ স্থলেও সালফরকে ক্যালকেরিয়ার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেখিতে পাওয়া 

বাইতেছে। হাত টাও, পাঁ ঠাও1, মাথা, গা, দেহাভ্যন্তর ইত্যাদি শরীরের 

সর্বত্র অথবা কোন একটা স্থানে ঠাণ্ডা বোধ। পা! ঠাণ্ডা) মনে হয় 

পা'জলে ভিপ্সিয়া গিরাছে, অথব! পায়ে ভিজা মোজ। ছিল। নিশা ঘণ্মের 

সহিত পা ঠাণ্ডা, এক কথায় ঠাণ্ডা বোধ, ভিজা! বোধ, বিশেষতঃ পা ঠাণ্ডা 

বোধ, ভিজা বোধ। খোলা বাতাস ভাল লাগে ন1। 

টক গন্ধ*_গায়ে টক গন্ধ, মলে টক গন্ধ, ঘর্মে টক গন্ধ, সর্বত্রই 

টক গন্ধ, যেমন সালফরের রোগীর মলের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তর্দপ 

' ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলের টক গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অর্থাৎ রোগীর 

নিকটে যাইলেই মলের টক গন্ধ পাওয়া যাঁয়। 
উদর মধ্যে এত বায়ু সংগৃহীত হয়, মনে হয় যেন একটা €ছাট সরা 

উপুড় করিয়া উদর্মধ্য হইতে বাহিরের দিকে ঠেলিয়া ধরা 
হইয়াছে । . ছুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন এক প্রকার 

উদরাময় রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণটি প্রকাশ পান্। সেই সময় 
ক্যালকেরিয়! ব্যতিরেকে অন্য কোন ওষধ এবন্িধ রোগ আরোগ্য করিতে 

সক্ষম কিনা আমি অবগত নহি । 

অস্থির উপর ক্যালকেরিয়ার কত্তকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পায় । শিশু- 

দিগের ব্রক্মরদ্ধে, অতি বিলম্বে অস্থি জন্মায় । ব্রহ্মরন্ধ'টি অশয় বৃহৎ, 
দেখিলে মনে হয় মন্তকের মধ্যস্থলে অস্থি জন্মায় নাই, কেবল মাত্র 

চর্ম দ্বারা আবৃত এবং ধুক্ ধুক্ করিতেছে । মাথার খুলিটি অপেক্ষা্কত 
বড়। সমস্ত শরীরের অস্থিগুলির ভালরূপ পোষণ হয় না, অথবা! পোষণ 

ক্রিয়া অসমান ভাবে হইতেছে । মেরুদণ্ডের অস্থিগুপি ছোট বড় ও. 
উচু নিচু দেখিতে পাওয়া যায় । 

* সালফরের ন্যায় ক্যালকেরিয়ারও চর্ম্ের উপর কাধ্য আছে। ক্যাল- 
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কেরিয়ার ধর্মযুক্ত দুপ্ধপোধা বালকদিগের কওুয়ন অথবা এক্জিনা রোগে 

ক্যালকেরিয়। বিশেষ উপকারী । ক্যালকেরিয়ার রোগীর গাত্রচম্ম ঠাঁওা, 

থন্থসে ও নরম | 

দক্ষিণ দিকের ফুন্ফুসের বাধিতে ক্যালকেরিয়া উপকারী । নিশ্বাস 

গ্রহণে বক্ষস্থলে বেদনা, স্পর্শাসহিঞুুতা, গমন কালে অথবা সিঁডি দিয়া 
উপরে উঠিবার সম্য় নিশ্বাস গ্রহণে কষ্ট, প্রাতঃকালে বৃদ্ধি । 

যে সকল বালিকা ও স্ত্রীলোকদিগের অতি শীঘ্র শীস্ব এবং বনু 

পাঁরমাণে খতুআব হয়, তৎসহ শ্বভাবতঃ পা হইতে জানু পধ্যন্ত ঠা 
বোঁধ হইলে, ক্যালকেরিয়া' একটী মহৌষধ বিশেষ । | 

* খতআব শীঘ্র, বহু পরিমাণ, বছদিবস স্থায়ী; খতুকালি অতীত 

হইলে রক্তহীণতার সহিত খু বন্ধ । 
৩০ এব: ২০০ শত শক্তির ক্যালকেরিয়া সচরাচর ব্যবস্ৃত হয়। সাল- 

করাদির ন্যায় ক্যালকেরিয়াও ধীর গতিতে কার্য করিয়া! থাকে । অতএব 

ক্যালকেরিয়াকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা উচিৎ নহে । কখন কখন 

বালকদিগের শরীরে ক্যালকেরিয়া অধিক্ষণ স্থামীভাবে কাধ্য করিতে 

পারে না, সেই কারণ কদাচিৎ শিশুদিগের তরুণ পীড়ায় ক্যালকেরিয়া 

পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে । সালফরের পর ক্যালকেরিয়া ডর্তম 
কিন্তু ক্যালকেরিয়ার পর সালফর অনিষ্ট বরে। 

লাইকোপোডিয়ম । 
(15001991017) ) 

দক্ষিণ দক--অর্থাৎ মনুষ্য শরীরের দক্ষিণ দিক লাইকোপোঁডিয়মের 

প্রিয় স্কান। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা এক্জিমা, ফোড়া, 

জরাযুর পীড়া, ত্রঙ্কাইটিন্, নিউমোনিয়া ইত্যাদি বদ্যপি দক্ষিণ (দকৃ 
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হইতে আরন্ত হইয়া, বাম দিকে প্রসারিত হয়, তবে লাইকোপোডিয়ম 

ন্মর্ণীয়। 

প্রত্রাবে লালবর্ণের ধালুকাকণার ম্যায় তলানি পড়া__ 
শৃত্র যন্ত্রের উপর লাইকোপোডিয়ছের স্থন্দর ক্রিয়া দেখিতে পাঁওয়া যায়। 

মূন্রে উক্ত প্রকারের তলানি পড়িলে, ক্রমে মৃত্রযন্্র মধ্যে পাথুরী জন্মাইয়৷ 

বিন্তাল কলিক্ নামক ভয়ানক উদর শূল জন্মিয়া থাকে । উক্ত প্রকারের 

যন্ঈণা যদি উদরের দক্ষিণ পার্খে হয়, তাহা হইলে লাইকোপোডিয়ম 

মহৌষধ । শিশু প্রত্রাব করিবার সময় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, 

প্রতাব শুখাইলে বিছানার উপর লাপবর্ণের গুড়া গুড়া বালুক- 
কণার ন্যার দেখিতে পাওয়! যায়, এরূপ স্থলে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ 
উপকারী | 

অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ খটিকার মধ্যে রোগের 
বৃদ্ধি-এই লক্ষণটিও লাইকোপোডিয়মের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ । 
হেলিবোরাসে.অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকার মধ্যে শির;পীড়া 

ও স্দির বুদ্ধি, কলোসিন্থে অপরাহ্ ৪ ঘটিকা হইতে.রাত্রি ৮ ঘটিকার 
মধ্যে দরের ফিক বেদনার বুদ্ধি, লাইকোপোডিয়মে সকল রকমের 

লক্ষণই অপরাহ বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ জ্বর, অজীর্ণজনিত উদরাখাণ 

ইত্যাদি লক্ষণ অপরাহ্ে বুদ্ধি হইনে, লাইকোপোডিয়ম ব্যবহার্য । 

নিউমোনিয়া দক্ষিণ ফুসফুস হইতে আরম্ভ হইয়া বাম 
দিকে প্রসারিত হয়। ফুস্কুসের উপরও লাইকোপোডিয়মের ক্রিয়া 
অডভূুত। নিউমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় যখন ফুস্ফুস্ মধ্যস্থ জমাট শ্সেক্সা- 

গুলি তরল হইতে থাকে, কাশিলে মনে হয় যেন বন্ষস্থলটি তরল পদার্থে | 

পূর্ণ, ভয়ানক শ্বাস কষ্ট, প্রত্যেক বার কাশির সহিত এক মুখ করিয়া 
্েম্মা উঠিতে থাকে, তথাচ' কিঞ্চিৎ মাত্রও উপশন হয় না। প্রতি 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত নাপিকার উপরকার পাতা ছুটি পুনঃ প্নঃ 
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বিস্তারিত ও মস্কুচিত হয়; মনুষ্য শরীরে এরূপ অবস্থা যে কি শোচনীয় 
এবং যন্ত্রণাদায়ক তাহ একজন সুস্থ দেহীর পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত 

কঠিন। ঈদৃশ স্থলে লাইকোপোডিরম মন্ত্রের স্তায় কার্য করে। 

লাইকোপোডিয়মকে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা সামান্ত বিবেচনা করেন, 

কিন্তু মহাত্মা! হানিমানের নবাবিষ্কৃত পন্থায় লাইকোপোডিয়ম শক্তিশালী 

হইয়া, এরূপ বহুরোগীকে উপরোল্লিখিত ভীষণ যন্ত্রণা হইতে না 

করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে । 
' শ্বেম্সা ঘন এবং হলুদ বর্ণ বিশিষ্ট, পচ! পচা, আস্বাদ লোন্তা .ইহাও. 

উদ্ত ওষধের একটি লক্ষণ। নু 

ধ্বজভঙ্গ, লিঙ্টি শিথিল, ঠাণ্ডা ও ছোট হইয়া যাওয়া__ 
ষে সকল যুবক অল্প বয়সে অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস অথবা অস্বাভাবিক 
উপায়ে ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া, উক্ত প্রকার রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে এবং. 

অতিরিক্ত ইচ্ছ! সত্বেও বাসনার তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হয় না, এরূপ- 

স্থলে উচ্চ শক্তির লাইকে! প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া প্রয়োগ কৰিলে 

আশ্চর্য্য ফল হইয়া থাকে । 

একটি বুদ্ধ দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়। তাহার স্ত্রীর সমকক্ষ হন 

নাই, কিন্তু এক মাত্র! উচ্চ শক্তির লাইকোপোডিয়ম তাহাদিগের মধ্যে ্ 

সামঞ্জন্ত আনাইয়া, ডাক্তার মহাশয়কে উভয় পক্ষের বন্ধুতে পরিণত 

করিয়াছিল। (ন্ভাস) | 

বুদ্ধদিগের স্বৃতিশক্তির ছূর্বলতা, লিখিতে, অঙ্ক কসিতে ভুল হওয়া । 

ডিপথিরয়।--গলমধ্য পাটকিল! রং বিশিষ্ট ; রোগ দক্ষিণ টনসিলে 

আরম্ভ হইয়া বামে প্রসারিত হয় কিম্বা নাসিকাভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ 

টনসিলে অবতরণ করে; নিদ্রীর পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি ল্যাকেসিসের চরিত্র 

গত লক্ষণ, কিন্তু শীতল জল পানে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইলে ল্যাকেদিসের 

পরিবর্তে লাইকোপোডিয়ম ব্যবহৃত হইবে । ল্যাকেসিসে রোগ বাম পাশে 



সরল মেটিরিয়৷ মেডিক]। ১৩ 

আরম্ভ হুইয়! দক্ষিণে প্রসারিত ও গরমে বৃদ্ধি হয় অতএব লাইকো ও 

ল্যাকেসিসে পার্থক্য নির্ণ্ অপেক্ষাকৃত সহজ । 

পেট ফাঁপা-_কার্বোভেজিটেবলিস ও চায়না এই ছুইটি ওঁষধেই 
উদরাখান.আছে । চায়নাতে সমস্ত পেট্টি ঘেন বাধুপূর্ণ। কার্কোতে 

কেবল মাত্র উপর পেটটি ফুলিয়া থাকে । কিন্তু লাইকোপোডিয়মে 
তলপেটটি ফুলাইয়া রাখে, এবং পেটের মধ্যে নান প্রকার যথা “গো গৌ, 

কৌ-কৌ, শব করে। 

বিষম ক্ষুধা পাইয়াছে কিন্তু খাইতে বগিয়া ছুই 'এক 
গ্রাস খাইলে' পেটটি ভরিয়া যায়, অথবা! বেদনা করে। 

কোষ্ঠবদ্ধ, বাহো পায় কিন্তু হয় না। নক্সভমিকায় উক্ত প্রকারের 

কো্ঠটবদ্ধ আছে, কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, নক্সমভমিকায় অন্ত্রগুলির 

পেরিষ্টল্টিক্ এক্সন্ কমিয়া এই প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু লাইকো- 
পোডিয়মে 'গুহাদ্বার সঙ্কুচিত হইয়া থাকে সেইজন্ত রোগী মলত্যাগ 

করিতে পারে না। উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগে শ্হঘবারে শীতবোধ 

থাকিলে, লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্যকারী । 

লাইকোপোডিয়ম বালক, বৃদ্ধ, ঘুবা, স্ত্রীলোক সকলেরই শরীরে উত্তম, 
কিন্তু বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উত্তম। যে সকল মনুষ্যের 

বুদ্ধি তীক্ষ কিন্ত মাংস পেশীগুলি তদনুযায়ী পরিপুষ্ট নহে, এবং যে সকল 
মনুষ্যের ঘন ঘন ফুন্ফুস্ এবং লিবারের পীড়া হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, 
তাহাদিগের পক্ষে লাইকোপোডিয়ম বিশেষ কার্ধ্যকারী। লাইকোপোঁ- 

ডিমের রোগী বয়স অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধের স্ঠায় দেখায় । বালক- 

দিগের মন্তকটি বেশ পরিপুষ্ট কিন্তু দেহটি ক্ষীণ এবং ছূর্ববল। 

ইহা মঞ্জাগত পুরাতন ঘুস্ঘুসে ব্যাধি সমূহে ব্যবহৃত হয়। 
লাইকোপোডিয়ম হানিমানের একটি কীত্তিস্তস্ত স্বরূপ, ইহার নি 
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শক্তি বিশেষ কার্যকারী নহে, সেই কারণে এলোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা 

ইহার বিশেষ কিছু গুণ খুঁজিয়া পান নাই। মহাত্মা হানিমানের অদ্ভুত 
পন্থায় ইহা শক্তিশালী হইলে অভাবনীয় গুণ প্রকাশ পায়, অতএব 
লাইকোপোডিয়ূম ৩০ হইতে উচ্চশক্তি কাধ্যকারী। 

গ্রাফাইটিস। 
(67100101005) 

মধুর হ্যায় চট্চটে রস ক্ষরণ গ্রাফাইটিসের দিদ্ধিদায়ক লক্ষণ। 
মস্তুকে, মুখে, চক্ষুর পাতায়, জননেন্দ্িয়ে কাউরের স্তায় ঘা অথবা 

ফুঞুড়ির মত হইয়! মধুর হ্যায় চটচটে রস ক্ষরণ। 
সালফরাদির স্তায় গ্রাফাহটিসপও একটি এন্টিসোরিক ওষধ। পুর্বে 

বল৷ হইয়াছে যে, ্কারীরে সোরা বিষ বন্তমান থাকিলে, শীঘ্র রোগ আরোগ্য 

হয় না, শরীর পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত ভয় । এক্প স্থলে রোগীর শরীরগত 

সোরা দোষ নষ্ট করিতে পারিলে, রোগী সহজে আরোগ্য লাভ করে। 

রোগ আরোগ্য হইয়াছে অথচ রোগের জের মিটিতেছে না, অথবা রোগী 

পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হইতেছে, এরূপ স্থলে অনেকে “বীধাগতে” 

সালফর প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা কর! হো'মওপ্যাথেক্ 

মত বিরুদ্ধ, লক্ষণই হোমিওপ্যাথিক ওঁধধ প্রয়োগ করিবার নিদর্শন যন্ত্র 

স্বর্ূুপ। সালফর, গ্রাফাইটিন, লাইকোপোডিয়ম, কষ্টিকম, সোরিনম 

প্রভৃতি বহু এন্টিসোরিক গুঁধ আছে, তন্মধ্যে কোন্টি রোগীর পক্ষে উপযুক্ত 
তাহা একমাত্র লক্ষণ দ্বারায় নিরূপণ হইতে পারে । অতএব যে রোগীর 

শরীরে পোরাধন্ম বর্তমান থাকিবে, তাহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমত্ি 
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একত্র করিলে যে এন্টিসোবিক ওঁষধের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ সমষ্টির 

সদৃশ হইবে, সেই ওষধটি সেই রোগীর পক্ষে উপযোগী । 
একটি বালকের এক্জিম! নামক চম্মরোগ হইয়াছিল। এলোপ্যাথিক 

চিকিৎসা! দ্বারায় তাহার সেই রোগ অদৃশ্য হইয়া, এপ্টারো কোলাইটিস্ 
নামক রোগ হইল। অতঃপর আর উক্ত চিকিৎসার কোন ফলোদয় 

না ভওয়াতে, ডাক্তার মহাশয়ের উক্ত রোগকে উদরের ক্ষয় রোগ এবং 

জুরারোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার রোগ 

আরোগ্য না হইলেগ কোন প্রকার অপকার হয় না, “এরূপ ধারণায়” 

হোমিওপণাথিক্ চিকিৎসা আর্ত করা হইল। বালকটি অতিশয় রপ্ন, 

সুধা নাই, মল পাটকিলা রং বিশিষ্ট, অতিশয় ছুর্ন্ববুক্ত এবং অভীর্ণ 
ভূক্তদ্রবা মিশ্রিত। বালকটির রোগের বিশেষ বিবরণ লওয়াতে জান! 

গেল, একজিমা অদৃশ্য হইয়া উক্ত প্রকারের রোগ হইয়াছে । কয়েক 
মাত্রা উচ্চ শক্তির গ্রাফাইটিস দেওয়াতে বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ 

করিল। সোরিনম নামক ওধধেও উক্ত প্রকারের মল দেখতে পাওয়া 

যাঁর, কিন্ত সোরিনম এবং গ্রাফাইটিসের চন্মরোগের ধর্ম স্বতন্ত্র । চায়নাতে ও 

উক্ত প্রকারের মল আছে কিন্তু চ'্মরোগের উপর উহার বিশেষ ক্ষমতা 

নাই, এবং লোরাধন্ম সংশোধনে অক্ষম, সেই কারণ গ্রাফাইটিস 

উপরোল্লিথিত রোগীটির শরীরগত সোরাধম্ম সংশোধন করিয়া উহাকে 

আরোগা দান করিল। 

যদি'ও গ্রাফাইটিস উদরাময়ে বাবহৃত ভয়, তথাপি কোষ্ুরদ্ধে ইহ 
একটি মহৌষধ বিশেষ । মল ছাগলনাদির ন্যায় বহু গুটি একত্রিত হইয়া, 

একটি মলে পরিণত হয় । মলত্যাগ কালে গুহ্যদ্বার ফাটিয়া রক্ত পড়ে । 

মলতাগের পর জলশৌচ করিবার সমক্প গুহ্দ্বারে ক্ষতবত বেদনা । গুহ্য 

দ্বারের চতুষ্পার্খ এক্জিমা নামক চন্মরোগ এবং বর্ণহীন ও চটচটে 
রস ক্ষরণ হইলে গ্রাফাইটিস অমৃত তুল্য 
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গ্রাফাইটিসের আর একটি বিশেষ চরিত্রগভ লক্ষণ মনুষ্য শরীরের 

নধর মধ্যে দেখিতে পাওয়া । হস্ত এবং পদের নখগুলি অনম 
এবং অপেক্ষাকৃত স্থূল, নখরের বর্ণ অস্বাভাবিক । 

স্ীলোকদিগের স্তনে থুন্কা নামক রোগ অথবা স্ফোটক হইয়া, 
আরোগ্য হইবার পর উক্ত স্থানে কঠিনত্ব থাকিলে গ্রাফাইটিস উত্তম । 

স্থলকায়! স্ত্রীলোক, কোষ্টবদ্ধ স্বাভাবিক, বিলম্বে রজআ্রাব । ৰ 

স্ত্রীলোকদিগের রজ জনিত উপদর্গে গ্রাকাইটিন পালসেটিলার ন্যায় 
কাধ্য করিয়া থাকে । গ্রাফাইটিসে স্ত্রীলোকদিগের রজ অতি রিলম্বে 

এবং অতি অল্প পরিমাণে দেখা যায়-_কিন্তু ক্যাল্কেরিয়ায় অতি শীঘ্র 

এবং অধিক পরিমাণে হইয়া! থাকে । 

*. বাগ্যাদি শ্রবণ করিলে তন্তার কাঁদিতে ইচ্ছা! হয়, মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা 

আসিয়! হৃদয় অধিকার করে। অতিরিক্ত সাবধান, ভীরু স্বভাব, সর্ব 

কার্য্যেই ইতস্ততঃ করা,কি করিবে ঠিক করিতে পারে না। প্রদরক্রাব 

.ঝ্লাত্রে 'এবং দিবসে হঠাৎ খানিকটা শ্রাব বাহির হয়; যে.স্থানে লাগে 

হাজিয়া যায়; * অতিরিক্ত কামসেব। জন্য সঙ্গমে আনচ্ছা । 

লাইকেো| এবং পলসেটিলার পর, চর্মরোগে মালফরের পর এবং 

থস্সসে স্থুলকায়া স্ত্রীলোকদিণের ক্যালকেরিয়ার পর 'ও লিউকোরিয়ায় 

সিপিয়ার পর ইহা বিশেষ উপকারী । চর্মরোগে আঙ্গুলের গলিতে ফাটা, 

স্তনের বৌটা, ধোনির উভয় পার্খ যে স্থানে নিলিত হইয়াছে, গুহ্দ্বার 

ইত দি গ্ানে ফাটা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারী, এতৎসহ চটচটে রস 

ক্ষরণ হইনে। ইতস্ততঃ না করিয়া গ্রাফাইটিস দিবেন । 

চর্মরোগ হইতে বর্ণহান ও চটচটে রস ক্ষরণ এবং স্থুল 
হইবার প্রবণতা গ্রাফাইটিসের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব উপরোলিখিত 

লক্ষণ গুলি বর্তমান থাকিলে গ্রাফাইটিস নিশ্চয় রোগ আরোগ্য করিবে 1 
সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্যকারী । 



সোরিনম | 
(15091110010 ) 

সোরার বীজ ( খোস পাচড়ার রস বিশেষ ) হইতে এই ওঁষধটি প্রস্তৃত 

হইয়াছে । ইহাও একটি অতি উত্তম এন্টিদোরিক ওঁষধ। যে স্থলে 
সালফর নির্দোশত হইয়াও কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না, সে স্থলৈ 
সৌরিনম বিশেষ কাধ্যকরী । 

সোরিনম পুরাতন ব্যাধির স।লফর ) * যখন কোন পুরাতন ব্যাধিতে 

উত্তমরূপে নির্বাচিত ওুঁধধ কাধ্য করে না', বা স্থায়ী ভাবে আরোগ্য দান 

করিতে অক্ষম হয় কিম্বা খন সালফর নির্বাচিত হইয়াও কার্য করিতে 

সক্ষম হয় না তখন সোন্রিনম দ্বারায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

উগ্র তরুণ ব্যাধির পর কোন বিশেষ কারণ নাই অথচ শরীর 

সোধরাইতেছে না, এরপ স্থলেও একমাত্র! সোরিনম দ্বারা বিশেষ উপকার 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

বালক মলিন, রুগ্ন ; অসুস্থ শিশু দিবারাত্রের মধ্যে একেবারেই নিদ্রা 

বায় না, সব্বদাই থ্যাৎ খাাাৎ করে কিন্থী সমস্ত দিবস বেশ খেলা করে 

রাত্রিতে বড়ই বিরক্তকর হইয়! উঠে, অনবরত ক্রন্দন করে, ছটফট করে 

চীৎকার করিয়া কাদে । 

ক্ষ খতু পরিবর্তন বা শীতল বাতাস সহ্য হয় না। গ্রীষ্মকালেও গরম 

কাঁপড়ে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । * রোগারভ্তের পূর্বদিবস 

অতিরিক্ত সুস্থ বোধ করে; তরুণ ব্যাধির পর অতিশয় ঘন্মের সহিত সকল 

কষ্টের উপশম । | 
ইহাঁর প্রত্যেক লক্ষণই প্রায় সালফরের সদৃশ । সালফর এবং 
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সোরিনমে বিশেষত্ব এই, সোরিনম স্বয়ং সোরা বিষ, কিন্তু সালফর উহার 

সদৃশ ওষধ। 

অতিশয় ছুগন্ধ-_ মল, মুত্র, কর্ণের পুঁজ, জ্্রীলোকদিগের প্রদর আব, 

ঘম্ম ইত্যাদিতে অতিশয় ছুগন্ধ। 

' চক্ষুর প্রদাহ পুনঃ পুনঃ হইতেছে কিছুতেই সম্পূর্ণ আলোগ্য 
হইতেছে না। 

কর্ণ প্রদাহ এবং কর্ণ হইতে অতিশয় ভর্গন্ধ যুক্ত পুয ক্ষরণ। কর্ণের 

চতুদ্দিকে একুভিমা নামক চর্মরোগ এবং উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত রস ক্ষরণ । 
* অতান্ত ক্ষুধাবোঁধ এমন কি মধ্য রাত্রে উঠিয়া খাইতে চাহে, এবং না 

থাই থাকিতে পারে না। 

মল কাল এবং অন্যন্ত ছুগন্ধিবুক্ত- চর্মরোগে ভয়ানক 
চুলকান, কিছুতেই চুলকানির নিবৃভি হয় না। এত চুলকাক্স যে রাতে 
নিদ্রা হয় না। বিছানার গরমে অতিশয় চুলকানি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 
চুলকাইতে চুলকাইতে রক্ত পড়িলে ও চুলকানির নিবুত্তি হয় না । 

চত্মের উপর সোরিনমের অসীম ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। গাত্র 

চণ্ধম জঘন্য এবং ততলাক্তবগু। গাত্রচন্ম ছুর্গন্ধঘুক্ত, এমন কি স্নান 

করিলেও গায়ের গন্ধ যায় না। 
উদ্রাময়ে জলব€ কুষ্ণবর্ণের মূল সোরিনমের চরিত্রগত লক্ষণ, 

উক্ত প্রকারের তরল মল বদ্যপি আতশয় ছুগন্ধযুক্ত হয়, তাহ? হইলে 
সোরিনম প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তব্য । রাত্রে ১টা হইতে ৪টার মধ্যে 

উদ্রামস্রে বুদ্ধি। বালকদিগের উদরাময় এবং কলেরায় কেবলমাত্র 

উপরোল্িখিত লক্ষণটি "অবলম্বন করিয়া সোরিনম প্রয়োগে বনু বালক 

অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছে। যখন উৎকৃষ্ট এবং সুনির্বাচিত 
ওষধে ফল না হয়, সেস্থলে সোরিনম সালফরের ন্যায় কাধ্য কনিয়! 

থাকে । ৩০ হইতে উচ্চ শক্তি কার্যকরী । 



কফিকম | 
(02050615010) ) 

ইহাও একটি এন্টিসোরিক ওষধ। 
হুর্ববলতা--এত অধিক দুর্বলতা যে, উঠিতে, চলিতে কিনব! কোন 

, পদার্থ, ধরিতে *যাইলে সর্ব শরীর কাপিতে থাকে। ছূর্বলতা জনিত 

কম্পন জেলসিমিনম্ নামক ওষধেও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্ঠাসি 

'আনুসঙ্গিক লক্ষণ 'ছাঁরায় ওষধ নির্বাচিত হইবে। 
পক্ষাঘাত---উক্ত প্রকারের হুূর্বলতা! ক্রমশঃ পক্ষাঘাতে পরিণত হয় । 

শরীরের দক্ষিণ দিকের পক্ষাঘাত । স্থানিয় পক্ষাঘাত অর্থাৎ শরীরের 

কোন একটি স্থানে বথ। মুখমণ্ডল, চক্ষের পাতা, স্বরযন্ত্র, মাংসপেশী, 

গলাধঃকরণ ক্ণ্ধ্যকারী মাংসপেশী, জিহ্বা ইত্যাদি কোন একটি স্থানে 

পক্ষাঘাৎ। 

এপিলেপ্সি, কোরিয়া, (তাগুৰ রোগ ) লোকোমটর-এট্যাকৃসিয় 

ইত্যাদি রোগেও কষ্টিকম্ উত্তম কার্য্য করিয়া থাকে । এক কথায় 

কষ্টিকম নাভাস সিষ্টিমের ব্যাধির একটি মহৌষধ বিশেষ । 

মানসিক গোলযোগেও কণ্টিকমের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়! 

যায়। রোগী প্রত্যেক ঘটনা এবং কার্য্ের মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়; 

সর্বদাই দুঃখিত এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকা স্বভাব। সকল* বিষয়েই 
আশাশৃন্ঠ । বহুদিন যাবৎ মানসিক ছুঃখ এবং শোক সন্তাপ ভোগ 

করিয়৷ উক্ত প্রকারের মানসিক গোলযোগ হওয়া । এ প্রকার ম্বনসিক 

লক্ষণে নিম্নলিখিত ওধধগুলিও বিশেষ উপযোগী । ্ইন্সেসিয়া, নেত্রীম 

মিউরিএটিকম্, এবং এসিড ফস ।” 
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কষ্টিকম অচিলের একটি মহৌষধ বিশেষ। যে সকল আচিল হইতে 

অতি সহজে রক্তপাত হয় এবং কসানির ন্যায় রস ক্ষরণ হয়, তাহাতে কষ্টি- 

কম উপযোগী । চক্ষুর পাতায়, মুখমণ্ডলে, নাসিকায় ছোট ছোট অশচিল। 

সীসক বিষে বিষাক্ত হইয়! পক্ষাঘাত ইত্যাদি হইলে কষ্টিকম্ ফলগ্রদ । 
পারদাঁদীর অপব্যবহারে কষ্টিকম্ ব্যবহৃত হয়। 

সর্বপ্রকার এসিড, ফস্ফরাস, এবং কফিয়ার পূর্বে কিম্বা পরে কষ্টিকম্ 

অপকারী। 

সচরাচর ৩* হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবনার্ষ্য | 

হিপার সালফর। 
(1120971 ১০1101701 ), 

স্পর্শাসহিফুতা এবং শীতলবাতাস অসহ্য--কোন প্রকার 

প্রদাহ অথবা স্ষীতিতে উপরোল্লিখিত লক্ষণ ছুইটি থাকিলে, উচ্চ 
শক্তির একমাত্রা হিপার প্রয়োগ করিয়া, ধের্যের সহিত অপেক্ষা করিলে 

অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় । 

স্পর্শাসহিষুতা-_অর্থাৎ প্রদাহ, স্ফীতি, কিম্বা বাত ইত্যাদিতে এত 

বেদনা যে রোগী কাহাকেও ছুঁইতে দেয় না। হস্ত কিম্বা অন্ত কোন 

দ্রব্যের ছ্বারায় স্পর্শিত হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ চীৎকার কবিয়া উঠে) 

এবস্বিধ স্পর্শাসহিষুতত থাকিলে, হিপার মহৌষধ বিশেষ । 
শী5ল বাতাস অসহ্য-_অর্থাৎ শীতল বাতাস একেবারেই সহ হয় 

না।. রোগী প্রদাহ অথব' ক্ষীতি কিম্বা বাতব্যাধি ইত্যাদি অতি সন্তর্পণে 

বন্ত্াচ্ছাদিত করিয়া রাখে, অথবা কপাট জানালা বন্ধ করিয়! রাখে, কিছু- 
তেই খুলিতে দেয় না--কেন না সামান্য একটি জানাল! কিম্বা কপাট 
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খোলা থাকিলে, রোগী মনে করে উক্ত স্থান দিয় বাু আসয়! তাহার 

গাত্র স্পর্শ করিতেছে । জ্বর ইত্যাদি যেকোন ব্যাধিতে এবস্বিধ লক্ষণ 

দেখিলে তৎক্ষণাৎ হিপার প্রয়োগ করা কর্তব্য | 

পু'জ-্পৃঁজের উপর হিপারের বিশেষ শক্তি আছে। ফোড়া কিন্বা 

কোন প্রকারের প্রর্দাহে ্ জ সঞ্চারিত হইবার পূর্বের উচ্চশক্তির 

হিপার একমাত্রা প্রয়োগ করিয়া ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিলে আশা- 
তীত ফল প্রপ্ত হওয়া যায়। 

আতুরাশ্রমের জনৈক সেবক নিম্মলচন্দরের পৃষ্ঠে, ঠিক মেরুদণ্ডের পারে 
প্রদাহ হইয়াছিল *& একজন মেডিকেল কলেজের এম্, বি, ডাক্তার 

(হোমিওপ্যাথিক প্র্যাকটিসনার ) প্রথমে পুনঃ পুনঃ বেলেডোন। ইত্যাদি 

প্রদাহ নিবারক' ওষধাদি প্রয়োগ করিয়া বিফল প্রযত্ব হইলেন, কাজে 
কাজেই পুলটিন দিয়! পাকাইয়া অস্ত্র ব্যবহার করিতে উদ্যত হইলেন। আমি 
দেখিলাম, রোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না, প্রদাহান্রিত স্থানটা স্পর্শ 

করিলেই চম্কাইয়! উঠে । হিপারের উপরোল্লিখিত লক্ষণ ছুইটি চরিত্রগত 
সেই কারণে আমি পুলটিস দিতে নিষেধ না করিস্মাও, এঁকমাত্রা ২০০ শত 

শক্তির হিপার প্রয়োগ করিলাম । আশ্চর্যের বিষয় এই, পুলটিস দেওয়। 

সন্বেও প্রদাহ কমিয়া আরোগ্য হইয়া! গেল। 

প্রদাহ আরোগ্য করিবার জন্ত আরও অনেক গুঁধধ আছে, তাহারাও 

হিপারের ন্যায় সুন্দর কার্ধ্য করিতে সক্ষম কিন্ত প্রত্যেক ওষধের লক্ষণ- 

গুলি উত্তমরূপে রোগের সহিত মিলাইয্না ওঁষধ প্রয়োগ ন[! করিলে, 

হোমিওপ্যাথিক ওষধে কোনই সুফল হয় না। 

আশ্চধ্যের বিষয় এই, হিপার যেমন পুয়োৎপাদন নিবারণ করিয়া 

প্রদাহ আরোগ্য করে, তন্দরপ সত্বর বন পরিমাণ পৃযো্পাদন করিয়া 

স্ফোটক কিন্বা প্রদাহ স্থানে ক্ষত উৎপাদন করে*। হিপার পুয়োৎ- 

পাদন করে এবং পুয়োৎপার্দিত হইতে দেয় না__ইহার তাৎ- 
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পর্য্য এই, হোমিওপ্যাথিক ওধধ স্বভাবকে সাহায্য করিয়া রোগ আরোগ্য 

করিয়া থাকে । যগ্ভপি, প্রদাহ মধ্যে কিঞ্চিৎ মাত্র পুয় উৎপন্ন হয়, এবং 

স্বভাব উক্ত পুয় শোষণে অক্ষম হয়, অর্থাৎ উক্ত পৃয় শরীর মধ্যে শোষিত 

হইলে অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে, এরুপ স্থলে লক্ষণান্ুযায়ী ওষধ 

প্রয়োগ করিলে বহু পরিমাণ পৃয় উৎপন্ন হইয়া প্রদাহ স্থান ক্ষত হহয়া, 

উহা নির্গত হইয়। যায়, ইহাই ভোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব । 

অনেকে বলেন ফোড়া ইত্যাদি পাকাইয়া ফাটাইবার জন্য নিয় শক্তির 

হিপার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা কর্তব্য। আমি ইহার কোন বিশেষত 

দেখিতে পাই না। এ প্রকার ওষধ প্রয়োগ করা হোমিওও্যাথিক মত- 

বিরুদ্ধ । 

ফুসফুসের উপরও হিপারের অতি আশ্চর্যা কাধ্য হইয়াশথাকে। ঘুংড়ি 

কাশিতেও হিপার বিশেষ উপযোগী । শুষ্ক ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়। ঘুংড়ি 

কাশি হইলে হিপার উৎকৃষ্ট গবধ। শু ঠাণ্ডা! বাতাস লাগিয়া ঘৃংড়ি কাশি 

হইলে একোনাইটও উত্তম ওঁধধ। স্পঞ্জিয়া নামক ওষধও.ঘুংড়ি কাশির 

মহৌষধ বিশেষ+ উপরোল্লিখিত তিনটি ওষধের বিশেষত্ব এই, একৌ- 

নাইটের কাশি সন্ধ্যারাত্রে এবং এক ঘুমের পর বুদ্ধি পায়, স্পজিয়ার কাশি 

মধ্যরাত্রে এবং হিপারের কাশি শেষরাত্রে বাড়িয়৷ থাকে । 

ঘর্ম-হিপারের একটি উৎকৃষ্ট লক্ষণ। মাকুর্রিয়স নামক ওষধে 

যেমন বু ঘন্ম সত্বেও রোগের কোন উপশম হম্ন না, তদ্রপ হিপারেও 

বহু ঘম্ম সত্বেও রোগের উপশম হয় না। ঘন্ম প্রচুর, চটচটে, টক্ বা 

ুর্গনবযুক্ত, এস্থলে অন্যান্য লক্ষণ ছারা ইহাকে নির্বাচিত করিবেন, 

কারণ যে ওষধের অধিকাংশ লক্ষণ রোগীর রোগ লক্ষণের সহিত মিলিবে 

| তাহাই প্রযোজ্য । 

হিপারও একটি এটিসোরিক ্ষধ, চর্মরোগ লুপ্ত হইয়! । কোন রোগ 
হইলে এবং তাহার লক্ষণগুলি হিপারের সদৃশ হইলে, হিপার তাহার শরীর- 
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গত ধর্ম সংশোধন করিয়৷ রোগ আরোগ্য করিতে সক্ষম । পারদঘটিত 

ওষধের অপব্যবহার হইলে, হিপার একটি মহৌষধ বিশেষ । 
মূত্রযন্ত্রের উপরও হিপারের উৎকৃষ্ট কার্য হইয়া থাকে । মৃত্রত্যাগাস্তে 

মনে হয়, সমস্ত মূত্র নির্গত হইল না। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ফৌট! ফোঁটা 

প্রশবাব হইয়া থাকে । 

শীতল বাতাস অসহ্য--ইহা! হিপারের একটা বিশেষ চরিত্রগত 

লক্ষণ। রোগীর শীতল বাতাস কিছুতেই সহ হয় না। যেকোন রোগই 
' হউক ন! কেন, শীতল বাতাস অসহ্য বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ অন্টান্ 

সউষধ গুঁলুর মধ্যে হিপারকে প্রথমে স্মরণ করিবেন। 

সচরাচর ৩০ এবং ২*০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

স্ফোটকাদিতে পুয় সঞ্চয় হইবার পুৃব্বে হিপার সালফর ২০০ শত 

শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা! করিলে স্থৃফল হইয়া থাকে । 

পচাক্ষতের চতুদ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুছুড়ি উদ্দিত হইলে হিপার প্রযোজ্য । 

পুরাতন উদরাময় রোগ--যদ্যপি পারদ কিম্বা কুইনাইনের অপব্যবহার 

অথবা চন্মরোগাদি বসিয়া গিয়া হয়, তাহা হইলে হিপার উত্তম কার্য করিয়। 

থাকে । আহারের পর হপ্থ বোধ হিপারের চরিত্রগত লক্ষণ । 

নকসভমিকা | 
(02 ৬ 000109,) 

নানা প্রকার মসলাধুক্ত গুরুপাক খাদ্য-ভোজন করিয়া, বহুদ্দিবস যাবৎ 

নানাপ্রকার ওষধ সেবন করিয়া, অথবা কাফি, তামাক, গাঁজ! মদ ইন্তাপদি 

নানা প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়!, কোন পীড়া হইলে নক্মভমিক! / 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

উপরোল্লিধিত কারণগুলি সবিশেষ পর্য্যালোষ্কন৷ করিলে ইট বিষয় . 

আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। প্রথম__কাফি, তামীক,মদ, এলোপ্যাথিক ৰ 
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ওঁষধ ইত্যাদির স্থল ক্রিয়া জনিত পীড়া ও দ্বিতীয়-_উক্ত স্থুল ক্রিয়ার 

অবসান হইবার পর কোন পীড়ার উত্পত্তি। নক্সভমিক]৷ দ্বিতীয় 

প্রকারের পীড়ায় বিশেষ উপকারী । 

উদাহরণ__-একটি লোক অত্যন্ত মদ্য পান করিয়া জ্ঞানশৃন্য অবস্থায় 

পড়িয়া রহিয়াছে, মদোর স্থুল ক্রিয়া তাহার শরীরে পূর্ণ ভাবে কার্য 
করিতেছে; এ স্থলে শক্তিকৃুত হোমিওপ্যাথিক ওষধধ তাহার জ্ঞাল 

উৎপাদনে অক্ষম । অপর দিকে এক ব্যক্তি মদ্যপান , করিয়াছিল, 

মাদকত! নাই, অর্থাৎ মদ্যের স্কুল ক্রিয়ার অবসান হইয়াছে কিন্তু শরীর ' 

অত্যন্ত খারাপ, মনের অবস্থা! ভাল নহে, মেজাজ খিট খিটে এ স্থলে 

৩০ শক্তির নক্সভমিক! সুন্দর কার্য্যকারী | 

এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর কোন রোগী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 

ধীনে আসিলে, অনেকে প্রথমেই নক্সভমিকা কিনা সালফর প্রয়োগ করিয়! 

থাকেন। এ প্রকার চিকিৎসা! করা হোমিওপ্যাথিক মতবিরুদ্ধ । ওষধের 

লক্ষণ না পাইলে কখনই কোন ওধধ প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে। 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! করিতে হইলে, মানসিক অবস্থা অর্থাৎ 

রোগীর মনের অবস্থার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা! কর! কর্তব্য । 

বিশেষ ধৈর্যের সহিত প্রতোক রোগীর মানসিক অবস্থা, অবয়ব, ভাব- 

ভঙ্গি ইত্যাদি ওষধের সহিত মিলাইয়! পর্যালোচনা! করিলে সত্বর ওষধ 

নির্বাচনে অভিজ্ঞত জন্মিয়া থাকে । 

নক্মভমিকার মানসিক অবস্থা--সহজেই চটিয়া চঠা, খিট.খিটে স্বভাব 

সামান্য কথাতেই চটিয়া যাওয়া, হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া, বিনা কারণে 

রাগান্বিত হওয়া, হিংসাপূর্ণ স্বভাব। ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, ষ্র্যাফি- 
সেগ্রিয়! ইত্যাদি ওষধেও উক্ত প্রকারের মানসিক অবস্থা সুচিত হয়। 

যে সকল মনুষ্য সর্বদা অধ্যয়নশীল অথবা বসিয়া বসিয়া সময় 

অতিবাহিত করে, অথবা মদা ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সেবনে বন্থদিবস 
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যাবৎ আসক্ত কিম্বা আসক্ত ছিল, এবম্প্রকার রোগীর উক্ত প্রকার মানসিক 

অবস্থা হইলে অগ্রে নক্সভমিক! প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা সত্বেও প্রন্যেকবার 
সামান্য মাত্র মল নিগমন হয় এবং মনে হয় মলত্যাগ করিয়া 
তৃপ্ত হইল না । 

এই লক্ষণটি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। কোষ্টবন্ধ, আমাশয় 

রোগ কিন্বা 'ক্ন্ত কোন রোগের সহিত উক্ত লক্ষণটি দৃষ্ট হইলে, লক্স- 
ভমিকাকে স্মরণ করা কর্তব্য । 

মলল্যাগ করিবার পুর্ব্বে ৫পটকামড়ায়, ব্যথা করে, 
মলত্যাগের পর উক্ত বেদনা এবং কৌথানি অল্প সময়ের 
জন্য অনেক কমিয়া যায়। 

এই লক্ষণটি প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যার়। পুনঃ 

পুনঃ নিম্ষল মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা, অল্প পরিমাণ মল নির্গসন এবং 

মলত্যাগ করিবার পুর্বে পেটবেদন1, কটিবেদনা, কৌথানি ইত্যাদি : 

উপসর্গ এবং মলতাগ করিবার পর অল্প সময়ের জন্য উহাদদিগের উপশম । 

রজ জনিত উপসর্গ-_নিয়মিত সময়ের পুর্ব হইতে থাতু স্রাব আর্ত 
হঈমা কয়েক দিবস যাবৎ বনু পরিমাণ নির্গত হইতে থাকে । খতুত্রাবের 
সহিত নান! প্রকার উপসর্গ লক্ষণ দেখা দেয় এবং খতুত্রাব যতদিন না! বন্ধ 

হয়, ততদিন উহাদের ভোগ থাকে । উপরোল্লিধিত লক্ষণগুলির সহিত 

প্রায়ই নক্সভমিকার চরিব্রগত কোষ্ঠবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । 

প্রসব বেদনা আরম্ভ হইয়া গুহাদেশে প্রসারিত ভয়, , খবং 
পুনঃ পুনঃ মল অথবা মৃত্রত্যাগ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়া বেদনা 

জুড়াইয়! যায়। এ প্রকার অবস্থায় ২০* শত শক্তির নক্পভমি ক. বিশেষ 

কার্ধাকারী | 

' প্রাতঃকালে বৃদ্ধি- নঝ্মভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। প্রাতঃকালে 

০ 



২৮ সরল মেটিরিয়।'মেডিক] । 

জাগরিত হইবার পরই শরীর অত্যন্ত খারাপ বোধ হয়। মনে হয় 

সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতেও শরীর ভাল হইল না। মানসিক পরিশ্রমের পর 

রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি,”ভোজন করিবার কিছুকাল পরে 
উদরের লক্ষণাদির বুদ্ধি। ৃ 

জররোগে নক্সভমিক। ব্যবহৃত হইয়া থাকে । নিম্নলিখিত লক্ষণ- 

গুলি জ্বর রোগে দেখিতে পাইলে, নক্সভমিকা৷ পরব কাধ্যকারী। 

স্বরে অত্যন্ত উত্তাপ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, সর্ববশরীরে 
্বালাযুক্ত উত্তাপ সত্বেও রোগী নড়িলে চড়িলে কিম্বা গাত্র 
বস্ত্র উন্মোচন করিলে শীত বোধ। জরে উত্তাপ সাত্বও সর্বদা 

শীত,বোধ নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। অতএব উক্ত লক্ষণ দেখিলেই 

অগ্রে নক্সভমিকাকে স্মরণ কর! কর্তবা। 

অজীর্ণ রোগ-__-আহারের কিছুকাল পরে অর্থাৎ এক কিন্ব! ছুই ঘণ্ট। 

পরে মুখে টক আশ্বাদ, মুখ দিয়া জল উঠা, পাকস্থলিতে চাপনবৎ বেদনা, 

কোমর এমন কসিয়া ধরে যে, কাপড় না খুলিয়া থাকিতে পারে না, 

পাকস্থলির মধ্যে পাথর দিয়া চাপিয়! ধরার স্তায় বেদনা! এবং কোন প্রকার 

মানসিক পরিশ্রমে অপারক। 

আহার করিবার কিছুকাল পরে পাকম্ছলির লক্ষণগুলির 

বৃদ্ধি নক্সভমিকার চরিত্রগত লক্ষণ। আহার করিবার পরই 
শাকস্থলির লক্ষণগুলির বৃদ্ধি হইলে, নঝ্স মস্কাটা, ক্যাঁলি বাইক্রমিকম 

ইত্যাদি ওষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে৷ 

, শিরঃপীড়া-অজীর্ণ দোষ কিন্বা অর্শ জনিত শিরঃপীড়ায় নঝ্মভমিকা 
উত্তম। মানসিক পরিশ্রম, রাগান্বিত হওয়া, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য 

সেবন, নানা প্রকার মসলাযুক্ত খাদ্য প্রব্য ভোজন, বহু দিবস যাবৎ নান! 

প্রকার গুষধধ সেবন, কোষ্টবদ্ধ, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি কারণে শিরঃ- 

পীড়া হইলে নক্সভমিক উত্তম। নক্সভমিকার শিরঃপীড়। প্রায়ই 
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প্রাতঃকালে জাগরিত হইবার পর এবং আহারের পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইয়! থাকে । 

কটিবেদনা_-নক্সভমিকার একটি বিশেষ লক্ষণ। জ্বর, আমাশয়, 

বাত, লদ্বেগো ইত্যাদি রোগেও নক্মভমিকার কটিবেদন! দেখিতে পাওয়া 
' যায়) একটি বিশেশষত্ব এই, যে রোগী শুইয়া পার্খ পরিবর্তন করিতে 

পারে না, তাহাকে:বসিয়! পার পরিবর্তন করিতে হয় । 

নক্পভমিক] বধটি রাত্রে নিদ্রা যাইবার পুর্বে সেবন করিয়া নিদ্রা 
খাইলে, উহার “কার্ধ্য সুন্দর হইয়া থাকে, সেই কারণ নকাভাঁমকা রাত্রে 

(সেবনীয । ,তরুণ ব্যাধিতে আশু জীবননাশের সম্ভাবনা অথবা অসহনী! 

ত্র থাকিলে সময় বিচার করিয়া ওষধ প্রয়োগে কালবিলম্ব করা 

নিতান্ত অন্তার | 

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে । 

পালসেটিলা 
(1১015901112) 

পালসেটিল! এবং নক্সভমিক এই উভয় ওষধের মধ্যে একটু বিশেষত্ব 
পরিলক্ষিত হয়। অনেকে পাঁগসেটিলাকে স্ত্রী এবং নক্সভমিকাকে 
পুরুষ বলেন। কারণ পালসেটিলার লক্ষণগুলি প্রায়ই স্ত্রী এবং নক্স- 
ভদিকার লক্ষণগুলি প্রায়ই পুরুষদিগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যুয়ু। 

পালসেটিল৷ পুরুষদিগের শরীরে কাধ্য করে না, অথবা নক্সভমিকা 

সত্রীলোকদিগের শরীরে ব্যবহৃত হয় না, এরূপ ধারণ! করা ভ্রম। ল্ক্ষণই 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রয়োগ করিবার মূলমন্ত্র, অতএব সর্বদা লক্ষণের 

দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎদা কর! বিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তব্য । 
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মানসিক অবস্থা ও অবয়ব-_পালসেটিলার রোগী নর এবং ক্রন্দনশীল 

এমন কি নিজের রোগের বিবরণ বলিতে বলিতে কাঁদিয়া আকুল 'হয়। 

শরীর পাতলা, রোগা, কেশ কটা রং বিশিষ্ট, চক্ষু নীল, মুখশ্রী মলিন 

সর্বদা নিরবে দুঃখ সহ্য কর! স্বভাব । এহ প্রকার মনুষ্য 'শরীর পাল- 

সেটিলার অন্থকুল। | 
পরিবর্তনশীলত1-_-পালসেটিলার বিশেষ চরিত্রগতলক্ষণ। এই 

ল্ক্ষণটিকে উত্তম করিয়৷ চিনিতে হইবে । পরিবর্তনশীলড়া' পালসেটিলার 
এত প্রিয় লক্ষণ যে একমাত্র পরিবর্তনশীলতার উপর নির্ভর করিয়া 
অধিকাংশ বিখ্যাত চিকিৎসক পালসেটিল! বাবহার করিয়া থাক্ষেন। 

পরিবর্তনশীলতা__এই কথাটির অর্থ উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া 

রাখিলে পালসেটিলাকে চিনিতে কষ্ট হইবে না। পরিবর্তনশীলতা অর্থাৎ 

বদলান, কোন একটি রোগের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণটি অথবা লঙ্গণগুলি 

অনবরত বদলান । 

উদাহরণ থা-_মল পরিবর্তনশীল অর্থাৎ ছুই বারের মল এক প্রকার 

হয় না, কখন কাল, কখন সাদা কখন অন্য রং বিশিষ্ট, কখন পাতলা, 

কথন গাঢ়, কখন রক্তমিশ্রিত, কখন রক্তশুন্ত ইত্যাদি। বেদনা পরি- 
বর্তনশীল অর্থাৎ কথন হস্তে কখন পদে, কথন স্বন্ধে,র কখন. দারে 

ইত্যাদি। রক্তস্রাব পরিবর্তনশীল অর্থাৎ রক্তআব হইতেছে, আবার 

থামিয়া গেল। রক্তআ্রাব কথন কাল, কখন লাল, কথন আর্ক, কখন 

অব্প ইতাদি। জ্বর পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ জরে ক্ষণে তাপ, ক্ষণে শীত, 

দ্ষণে ঘর্ম ইত্যাদি। কোন ব্যাধিতে পরিবর্তনশীলত। লক্ষিত হইলে 

তৎক্ষণাৎ পালসেটিলাকে স্মরণ করিবেন । 

মুখ অতিশয় শুক্ষ কিন্তু পিপাসা নাই--এটীও পালসেটিলার 
চরিজ্রগত লক্ষণ । প্াতঃকালে মুখের আম্বাদ পচ! পচা, কোন দ্রব্য 

ভাল লাগে না। 
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'আব গাঢ় পীতাভ সবুজবর্ণ-উক্ত প্রকারের আ্াব, প্রদর, মেহ, " 
কোন প্রকার ক্ষত, নাসিকার সদ্দি, কর্ণের পুঁজ ইত্যাদিতে উক্ত লক্ষণ 

দেখিতে পাইলে, পালসেটিল! সুন্দর কার্ধ্য করিয়া থাকে । 

খতুআাব অতি বিলম্বে ও অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে । চরণ 
ভিজিয়া অথব। চরণে ঠাণ্ডা লাগিয়া খতুকআ্রাব বন্ধ। খতুভ্রাব ক্ষণে থাশিয়া 

যায়, আবার হইতে থাকে । হঠাৎ খতুআব বন্ধ হইয়া! অতীব বেদনা, 
এমন কি বেদনায় ছটফট করিতে থাকে । শীতল বাতাস, জল অথবা 
শীতল বস্ত প্রয্দেগে কিঞ্চিৎ উপশম । * 

খোল বাতাস এবং শীতল বস্ত প্রয়োগে রোগের উপশম পাসেটিলাব্র 

চরিত্রগত লক্ষণ।" জরে শীতবোধ তথাচ ঠাণ্ডা গৃহে থাকিতে ইচ্ছ 

করে, অথবা ঠাণ্ডা বাতাস ভাল লাগে। 

লৌহ ঘটিত ওঁষধের অপব্যবহার জনিত কোন গীড়া, হাম বসিয়া / 
গিয়া কোন পীড়া হইলে পালসেটিলা উত্তম। 

উদরাময়-_-সবুজাভাবুক্ত পিত্তমিশ্রিত তরল মল। রাত্রে বৃদ্ধি। 
কোন প্রকার ঘ্বৃতপক্ক 'কিস্বা চর্বিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া পেটবেদন! 

অথব! উদরাময়। গরম গৃহে বাসজনিত অথব! উত্তাপ হইতে উদরাময় । 

রোগী অনবরত খোলা বাতাসে থাকিতে ভাল বাসে । 

মহাত! হানিমান বলেন বাত্রিকালের বেদনাশন্য উদরাময়ে পাল- 

সেটিলার ন্তায় আর ওঁষধ আছে কি না সন্দেহ । 

সচরাচর ৩০ হইতে উর্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । 



ব্রাইওনিয়া 
(131501019, 25119) 

সঞ্চালনে বৃদ্ধি-_রোগী স্কিরভাবে অবস্থান করিলে রোগের উপশম 
হয়, এবং যত সঞ্চালিত হইবে ততই রোগের বুদ্ধি হইয়া থাকে । এই 
লক্ষণটি ব্রাই ওনিয়াঁর চরিত্রগত লক্ষণ । যে কোন রোগই 'হউক না! কেন, 

স্দাপি সঞ্চালনে রোগের বুদ্ধি হয়, তৎক্ষণাৎ ব্রাই ওনিক়়াকে স্মরণ করা 

কর্তব্য । | 

চাপনে উপশম- অতিশয় বেদনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 
বেদনাস্থান চাপিলে উপশম বোধ হয়। রোগী বেদানাধুক্ত স্থানটি চাপিয়া 
শুইয়া থাকে । বেলেডোনা এবং ক্যালিকার্ব নামক উষধে বিপরীত লক্ষণ 

দেখিতে পাওয়! যায়, রোগী বেদনাধুক্ত পার্থ শয়ন করিতে পারে ন!। 

ব্রাইওনিয়ার উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটি বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। 

যে স্থলে উপরোল্লিখিত লক্ষণ ছুইটি বর্তমান থাকে, সে স্থলে ছুই এক মাত্রা 

বাইওনিয়ায় যেকি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়, তাহ! প্রত্যক্ষ না করিলে 

বুঝান দুঃসাধ্য । নী 
শুফতা___বাইওনিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য । শরীরের সকল 

স্থানে শুফতা দৃষ্ট হয় না, কেবল মাত্র মিউকাস মেসে নগুলি শুফ। ওষঠ 

হইতে ওহাদ্বার পর্যাস্ত সমস্ত এলিমেন্টারি ক্যান্যাল শুফ। ওষ্ঠ, মুখ, 

জিহ্বা এত শুক্ষ, যে ফাটা ফাটা হইয়া থাকে । মল অত্যন্ত শক্ত, কাশ, 

শুষ্ষ, দেখিলে মনে হয় যেন উহা! পোড়ান হইয়াছে । পাকস্থলি মধ্যেও উক্ত 

প্রকারের শুষ্কতা দেখিতে পাওয়া ষায়। সেই কারণ ব্রাইওনিয়ায় 
অত্যন্ত পিপাসা হইয়া! থাকে । ব্রাই গনিয়ার পিপাসার একটু বিশেষত্ব 'এই, 
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রোগী অধিক সময় অন্তর অত্যন্ত অধিক পরিমাণ জল পান 
করিয়া থাকে। ৃ 

লাংস, ব্রঙ্কাই ইত্যাদির মধো শুষ্কতা এবং তজ্জনিত শু কাশি, এত 

কাঁশি বে কাশির চোটে গল! ফাটিয়া যাঁয় কিন্তু শু্কতা কিঞিতমাত্রও শ্রেম্বা 

* উঠে'না, কারণ শুষ্কতা । কাশির সহিত বুকে ক্ষতবৎ বেদনা হইফ় 

থাঁকে (নেট্রাীম সাঁপফিউদ্িকম নামক ওবধে তরল সদ্দির সহিত কাশি 

এবং বক্ষে ছা বেদনা )। 

- সুচি বিদ্ধবশু বেদন1--এই লক্ষণটি অনেক উষধে দেখিতে পাওয়া 

স্বায়, কিন্তু ইভা ব্রাইওনিয়া ও ক্যালিকার্ব নামক ওষধের চরিত্রগত 

লক্ষণ প্রায়ই এই লক্ষণটি পিরাস মেম্বেন মধ্যে দেখিতে পাওয় 

যায়। ব্রাইওনিয়ার শুচিবিদ্ধবং বেদন! কিঞ্চিৎমান্র সর্চালনে বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে । কিন্তু ক্যালিকার্কের উক্ত বেদনা স্থির ভাবে অবস্থান ' 
কালেও দেখিতে পাওযক] যায় । ব্রাইওনিয়ায় উক্ত বেদন। চাপনে উপশম 

হয়, কিন্থ কালিকার্ষে হয় না। 

শিরঃপীড়া_-মাথায় এত ব্যথা, যে মনে হয় মাথাটি ফাটিয়া! যাইবে? 

ঘাড় নিচু করিলে, নড়িলে চড়িলে, কাশিলে অথবা চক্ষে্ড পাতা খুলিলে 

কিম্বা নড়িলে শিরঃপীড়ার বুদ্ধি। গাত্রোখান করিলে গা! বমি বমি 

করে ও মুচ্ছণ যাইবার মত হয়। 

খতু বন্ধ হইয়া! নাসিকা অথবা! থুথুর সহিত রক্তপাত । 

স্তনের প্রদাহ, শুন গরম, মলিন, শক্ত, ভারি এবং ব্যথাযুক্ত। 

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর স্রাব অদৃশ্য হইয়া শিরঃপীড়া। অত্যন্ত শুষ্ক কাশি, 

আহারের পর বৃদ্ধি, কখন কথন কাশির সহিত বমন হয়। নড়িলে 

চড়িলে বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা বাতাস হইতে গরম গৃহে আসিলে কাশির বুদ্ধি। 
কাশিতে বক্ষে এবং মন্তকে বেদনা অন্থুভব করে, কাশির ফিট এত জোরে 

হয় হে রোগী উভয় হস্তে বক্ষ না টাপিয়া থাকিতে পারে না। 



৩৬ সরল মেটিব্রিয়! মেডিক1। 

তাহার যন্ত্রণা আরম্ত হইয়া, প্রায় রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত ভোগ করিত। পাক 
স্থলিতে অত্যন্ত জ্বালা বোধ ছিল ও এত যন্ত্রণা হইত যে, রোগী 

অনবরত ঘরের মেজের উপর বেড়াইতে বাধ্য হইত। অর্সেনিক 

প্রয়োগ করাতে তাহার আর একবার উক্ত যন্ত্রণ৷ অল্পমাত্র হইয়াছিল। 

পরে তাহার হস্তে এক প্রকারের চর্মরোগ বাহির হইল এবং শুনিলাম 

উক্ত চন্মরোগ বাহক ওষধ প্রয়োগে অদৃষ্য হইয়াছিল। ইহাতে আমি 

রোগীকে সাবধান করিবার জন্ত বলিয়া দিয়াছিলাম, “পুনরায় উহাতে 
বাহিক, ওঁষধ প্রয়োগ করিলে আবার আপনার উদরশুল .হইতে 

পারে |, 
তরুণ সর্দি--সিপা, মাকুরিয়াস, আর্সেনিক, এই তিনটি ওষধে 

পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তরুল সর্দি নির্গত হইয়া থাকে। আর্সেনিকের বিশেষত্ব 

এই, সর্দি হাজনশীল, অর্থাৎ সর্দি লাগিয়া নাসিকার ডগা গুলি ভাজিয়া 

যায় এবং জ্বালা করে। গলার ভিতর জ্বাল এ্রবং উক্ত জ্বালা গরম 

প্রয়োগে অথবা গরম দ্রব্য ভোজনে বা! পানে উপশম হয় । 

জ্বর _আর্পেনিক জরের একটা মহৌষধ বিশেষ। কোন কোন 

চিকিৎসক আর্সেনিকের এত পক্ষপাতী যে, কোন প্রকারের দৃ্ণীয় 

জ্বর হইলে, আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে উপদেশ দেন। এ প্রকার 

চিকিৎসা! নিতান্ত গহিত, আর্সেনিকের লক্ষণ না পাইলে কখনই আসেনিক 

প্রয়োগ কর! কর্তব্য নহে। | 

জ্বর তৃতীয় প্রহরে বৃদ্ধি__বেলা ১২ট1 হইতে ২টার মধ্যে জরের 

বৃদ্ধি, আর্সেনিকের চরিত্রগত লক্ষণ । 
একটি স্ত্রীলোকের ম্যালেরিয়৷ জর হইয়াছিল। প্রত্যহ প্রায় বেল! 

১টার সময় জ্বর আসিত, তাহাকে নানাপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও 

এলোপ্যাথিক ওষধ সেবন করাইয়াও কিছুতেই জবর বন্ধ হইল না । আমি 
যে দিবস আহত হইলাম, সে দিবস রোগিণীর দ্সত্যন্ত অধিক জর হুইয়া- 
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ছিল এবং কাল কাল রক্তের স্তায় বমন হইতেছিল ও অত্যন্ত মানসিক 

অস্থিরতা ছিল। জ্বর কিঞ্চিৎ কম পড়িলে আমি ২০০ শক্তির এক মাত্রা 

আর্সেনিক প্রপ্নোগ করিলাম, পরদিবস অতি অন্পই জর হইয়াছিল, আর 

ওষধ দিতে হয় নাই, রোগিনী উহাতেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিল। 

ছুনিবার্ধ্য পিপাসা--পিপাসা অতান্ত অধিক, অনবরত জলপান 

করিবার জন্ত ছটফট করে কিন্ত জলপান করিতে দিলে, অতি অল্পমাত্র 

জলপান করিয়া থাকে। পাকস্থলী এবম্প্রকার উত্তেজিত হয় থে, 
অতি অল্প মাত্র খাগ্ কিন্বা পানীয় প্রবেশ করিলে, উদরে বেদনা অনুভব, 

করে, অথব: বমন করিয়া ফেলে কিম্বা বাহো হহতে থাকে অথব৷ বান্ে 

বমি উভরই হইয়া থাকে । কোন প্রকার শীতল পানীয় অসহা। বমনে 

পিত্ত, রক্ত এবং কাল কাল গুড়া গুঁড়া পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 

জিহব।-__-আর্সেনিকে নান! প্রকারের জিহবা দেখিতে পাওয়া যায়, 

জিহ্বা! শুষ্ক, পার্শ্ব দস্তের দাগ বিশিষ্ট, মধাস্থল সাদা, পার্খ্ব রক্তবর্ণ, ঠোটগুলি 

এত শুষ্ক যে জিহ্বাদ্বারা সব্বদাই ভিজাইয়া রাখে । জিহ্বা সাদা খড়ির 

সায় অথবা সীসার রং কিম্বা কাল অথবা পাটকিলা রং,.বিশিষ্ট এবং 

শুষ্ক । এ প্রকারের জিহ্ব! প্রায়ই টাইফয়েড জরে দেখিতে পাওয়। যায় । 

মুখমধ্যে ক্ষত, গলার মধ্যে ক্ষত, পচা গ্যাগ্রনযুক্ত ক্ষত। 

ফুল্ফুস্ অর্থাৎ শ্বাসযস্ত্রের পীড়াতেও আর্সেনিক বিশেষ উপকারী । 

কোন প্রকার চন্মরোগ অর্থাৎ একজিমা! হাম ইত্যাদি বসিয়া গিয়! 

হাপানি হইলে, আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। রোগী শুইয়া থকিতে পারে 

না, নিশ্বান গ্রহণের জন্য উঠিয়া বসিতে হয়, এবং আটু পাটু করে. 
স্থির হইয়া বসিয়া থাকে । একটু নড়াচড়া করিলেই মনে হয় যেনদ্ম . 

আটকাইয়া গেল। নিশ্বাস প্রশ্বাসে অতীব কষ্ট । কাশির সহিত ফেনা 

ফেনা থুতু উঠে। 

উদ্রাময়_-উদরাময় রোগে আর্সেনিক একটি মহৌষধ বিশেষ। 

॥ 



৩৮ সরল মেটিরিয়! মেডিকা। 

কলেরার প্রায় অধিকাংশ রোগী একমাত্র আর্সেনিক দ্বারা আরোগ্য 

হইয়া! থাকে । আর্সেনিকে নানা প্রকারের মল, দেখিতে পাওয়া যায়। 

জলের ন্তাঁয় তরল, কাল এবং অত্যান্ত দুর্গন্ধযুক্ত মল, আর্সেনিকের চরিজ্ত 
গত লক্ষণ । 

অত্যন্ত অস্থির তা, ছুনিবাধ্য পিপাস। কিন্তু অল্প অল্প জল 
পান করা, ভয়ানক ছুর্ববলতা, কোন প্রকার খাদ্য ভোজন 

কিন্বা পান করিবার পরেই বমন, এই কয়টা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ । 

কলেরায় প্রায়ই উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইয়! থাকে । যেকোন 

কপোগই হউক না কেন, উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, 

আর্সেনিক প্রয়োগ করিতে কখন ইতঃস্তত কর! উচিত নহে | 

আর্সেনিক অতি সাবধানে প্রয়োগ কর" কর্তবা, ইহা অন্তায়রূপে ব্যব- 

হ্ৃত হইপে নিতান্ত অনিষ্ট হইয়! থাকে । আর্সেনিকের চরিত্রগত অস্থিরতা! 
এবং পিপাস। না থাকিলে, ইহাকে কখনই প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে । 

সচরাচর ৩০ ও ২৯০০ শত শক্তি ব্যবহৃত হয় | 

রস টক্সিকোডেগুন। 

(1২105 1 9%1009061)01019) 

., .অশ্থিরতায় উপশম- রোগী যত ছট্ফটু করে, তত সুস্থ বোধ 

হয়, কাজে কাজেই রোগী অনবরত স্থিতি পরিবর্তন করিতে থাকে 

অর্থাৎ অস্থির হয়। 

এখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে । 

একোনাইট, আর্সেনিক এবং রসটক্স এই তিনটী ওষধেই অত্য্ত 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা । ৩৯, 

অস্থিরতা লক্ষিত হয়। এস্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর উষধ নির্ধাচনে বিষম 
গোলবোগ উপস্থিত। একটু মনোযোগের সহিত চিন্তা করিয়া ওষধ 
নির্বাচন করিলে অতি সহজে নিভূ্লি ওষধ নিব্বাচন হওয়াই সম্ভব । 

, একোনাইটে অত্যন্ত অস্থিরতা এবং ছুনিবার্্য পিপাসা আছে, কিন্ত 
আর্সেনিকের স্তায় অল্প অল্প জল পান করে ন! এবং অতিশয় দুর্বলতা ও 
জালা দেখিতে পাওয়া যায় না এবং রসটক্সের ন্যায় অস্থিরতায় রোগের 
উপশম হয় না ্মতএব ওষধ নিন্বাচনে ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা! অতি অল্প", 

:*.. ভিজা ঠাণ্ডা লাগিয়া পাড়া-__জর, বাতব্যাধি ইত্যাদি পীড়] 
উক্ত প্রকার“ঠাণ্ডা, লাগিয়া হইলে, রসটক্মস অতি উত্তম কার্য করিয়া 
থাকে । হস্ত পদের গাঁটগুলি ফুলা কুলা, রক্তবর্ণ, স্পর্শ করিলে স্তুচি- 

বিদ্ধবৎ বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস অসঙ্থা, চুপ করিয্কা বসিয়া কিম্বা শয়ন করিয়া. 
থাকিলে বেদনার বৃদ্ধি, নড়ীচ৬া করিলে উপশম বোধ হয়। 
কটি বেদনা । প্রাতঃকালে গাত্োখান করিবার সময় কোমরে এবং ' 
হস্ত পদের গাটগুলিতে 'অত্যন্ত বেদনা, পরে চলা ফেরা করিতে করিতে 

উপশম | 

সবিরাম জ্বরে রসটক্স অতি সুন্দর কাধ্য করিয়। থাকে । জ্বর 

'আসিবার পুর্বে শীতের সময় এক প্রকার শুষ্ক কাপ হইয়া থাকে । 
, অপরাহে জরের বুদ্ধি, অত্যন্ত অস্থিরতা । জ্বর আসিবার পূর্ববে উপরো- 

লিখিত কাসি বর্তমান থাকিলে, রসটক্স প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তৃব্য। 
টাইফয়েডাদি জরেও রসটক্সের ক্রিয়া অদ্ভূত! উক্ত প্রকারের মারা- 

আক জর বিকারে, রোগীর বোধশক্তি কুয়াশাচ্ছন্নবৎ হয় এবং বিড়" 
বিড় করিয়া বকিতে থাকে, জিহ্ব! শু এবং জিহ্বার অগ্রভাগ ঠিক 

প্রায় ব্রিভূজাকারে রক্তবর্ণ। অস্থিরতায় উপশম হয় বলিয়! রোগী“অন 
বরত স্থিতীপরিবর্ভন করিতে থাকে, এরূপ স্থলে বঁসটক্সকে স্মরণ করা 
বিধেয়। বোধশক্তি কুয়াসাচ্ছন্নবৎ একথ! বলিবার তাঁৎপর্য্য কি?' অর্থাৎ 
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রোগীঅচৈতন্য কিন্তু অচৈতন্যাবস্থা অত্যন্ত অধিক নহে । অচৈতন্যাবস্থা 

অত্যন্ত অধিক হইলে, হাইওসায়েমাস ও ওপিয়ম ন্যবহার্যা, রসটকোর 

রোগীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়, এমন কি ঠিক উত্তরও 

দিয়! থাকে । বিকারে বিড় বিড় করিয়া! বকে, অর্থাৎ বেলেডোনা, 

হাইওসায়েমাস, ্্যামোনিয়ম ইতাদি ওধধের ন্যায় বিকার উগ্র নহে! 

অচৈতন্যাবস্থা এবং বিকার যদিচ উগ্র নহে তথাচ বিরাম নাই। 

শরীরের মাংসপেশীদিগের উপরও রসটক্মের সুন্দর কার্য্য হইয়া 

খাকে কোন প্রকার ভারী দ্রব্য উঠাইরা মাংসপেশীর বেদনায় অথবা 

বাতজনিত বেদনায় রসটক্স উপকারী । ভিজা ঠাপ্ডা বাতাস লংগিয়া বাঁতের 

ন্যায় পীড়া । এবশ্রকার পীড়ায় নি লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে 

রসটক্স ধব কাধ্যকরী! বিশ্রামের পর অর্থাৎ রাত্রে নিদ্রা যাইবার 

' অথবা কিছু কাল স্থিরভাবে অবস্থানের পর, প্রথম সঞ্চালনে যন্ত্রণা, 

ব্যথা, আড়ষ্ঠতা ইত্যাদি,_কিন্তু নড়াচড়া কারতে করিতে ক্রমে 
উপশম হয়। 

চন্মরোগেও রসটক্সের কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । চর্মোতেদ গুলি 

ফোস্কার ন্যায় অথবা পান বসন্তের ন্যায়। উক্ত প্রকার চন্রোগের সহিত 

যদ্যপি অত্যন্ত অস্থিরতা থাকে, ন্তাহ! হইলে রসটক্স অতীব উপক্লারী। 

রসটক্স দ্বারা বিষাক্ত হইলে উক্ত প্রকারের চর্দোন্তেদ হয় বলিয়!, ইহা 

জল বসন্তের মহৌষধ বিশেষ। একুজিমা নামক চর্্মরোগে ষদ্যপি উক্ত 

প্রকারের ফোস্কা দেখিতে পাওয়া যায় তাহ হইলে রসটক্স অমৃত তুল্য । 

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার হইয়! থাকে । 



বেলেডোনা। 

(13611700719) 

মস্তকে রঞ্তাধিক্য--সামান্য মাথা ধর! হইতে অতান্ত জর 

বিকারেও মন্তকে রক্তারধিক্য হইয়া থাকে । অনেকে বলেন, “চোখলাল 

হইলেই বেলেডোনা এবং জর হইলেই একোনাইট*, যদিও বিশেষরুপে 

বিবেচনা না করিয়! এ প্রকার ওষধ প্রয়োগ করা অন্যায়, তথাচ আমি 

“চোখ লাল হইলে বেলেডোনা” এ লক্ষণটিকে কিঞ্চিত প্রশ্রয় দিলাম । 

রক্তবর্ণ__বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ। চক্ষু ও মুখমগ্ুল রক্ত বর্ণ, 

 রক্তআ্রাব উজ্জল রক্তবর্ণ, এমন কি স্থানীয় প্রদাহ রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণতা 

বেলেডোনার মঙ্জায় মজ্জায় গাথা । | 

মস্তকের লক্ষণ প্রাধান্য_জর ইত্যাদির সহিত মস্তকে লক্ষণা- 

ধিকা, অর্থাৎ মাথার অন্ুখই অধিক । মনে হয় যেন রক্ত মাথার দিকে 

ধাবিত হইতেছে । মাথা গরম এবং তস্ত পদ ঠাণ্ডা | চক্ষু রক্তবর্ণ ও 

উজ্ধল । মাথার ছুই পার্থর শির! ঢুইটী দপ দ্প. করিয়া নাচিতে থাকে 

এবং মস্তকে ভয়ানক দপদপানি ব্যথা । বেলেডোনার মাথা ব্যথা 

সম্মুখ কপালে ও ছুই রগে অত্যন্ত অধিক। রোগী মনে করে যেন তাহার 
মাথাটি পৃ হইয়া রহিয়াছে । চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্ত বর্ণের রহিত উক্ত 

প্রকারের অত্যন্ত মাথ! ব্যথা অথবা রোগী যেন বোকা হয়া "পড়িয়া 

থাকে অর্থাৎ তাহার বোধ শক্তি লুণ্ড হইয়া যায়। 

বিকার-_বেলেডোনা বিকারে প্রথম স্থান অধিকার কলে এবং 

বেলেডোনার বিকার অত্যন্ত উগ্র। বিকারে রোগী কল্পনায় ভূত, জন্ত; 

পোকা, নানাগ্রকারেরু ভয়াবহ মুখ দেখিয়া ভীত হয় এবং চম্কাইয়া 
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উঠে। নানা প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া ঘন ঘন পলাইবার চেষ্টা করে 

কখন দাত কড় মড় করিতে থাকে, কখন ভো হো করিয়া হাসিয় উঠে, 

কামড়ায় বা কামড়াইতে যায, মারে ইত্যাদি অতান্ত অত্যাচার পুর্ণ 

বিকারে বেলেডোন! উৎকৃষ্ট ওধধ। বিকারে বেলেডোন! প্রয়োগ করিবার 

প্রধান নিদর্শন, চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, ক্যারোটিড ধমনীর উল্লম্ফন 

( রগের উভয় পার্খের শির! দুইটির দপ. দ্রপ করিয়া নৃত্য )। 
রক্তবর্ণ সম্বন্ধে আর? দুই চারিটি কথা বলিয়! ক্ষান্ত হইতে ইচ্ছ! 

করি। স্থানীয় প্রদাহে রক্ত বর্ণত অর্থাৎ ফোড়া, এমন কি কার্বস্কল 

ইত্যাদিতে উজ্জল রক্তবর্ণতা দৃ্ হইলে, বেলেডোনা অদ্ভূত কার্য করিতে 
সক্ষম । 

হঠাৎ উৎপত্তি, হঠাৎ নিরুত্তি-_ বলিলে কোন প্রকারের কষ্টের 

হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। বেলোডোনার হঠাৎ উৎপত্তি 

ও হঠাৎ নিবৃত্তি, ষ্ট্যানামে ধীরে ধীরে উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে নিবৃত্তি 

সালফিউরিক এসিডে ধীরে আরম্ত হয় বটে কিন্তু হঠাৎ শেষ হইয়া থাকে। 

বেলেডোনা৷ বালব্যাধিতে কামো(শিলার ন্যায় কাধ্য করিয়া থাকে । 

শিশুর হঠাৎ জ্বর হইয়া! একেবারে কন্ভালসন্ আরম্ত হইয়া থাকে । শিশু 
এই ভাল আছে পর মৃহ্র্তে হঠাৎ জ্বর হইল । মুখমগুল রক্তবর্ণ ও 

অদ্ধাচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া উঠে 

অথবা ঘুমন্ত অবস্থায় ফিট হইবার ন্যায় খেঁচিয়া খেঁচিয়া উঠে। শিশু- 
দিগের এই প্রকার রোগে ৩০ শক্তির বেলেডোন! অযৃততুল্য | 

রক্তাধিক্য-জনিত অথব! স্নায়বীর় শিরঃপীড়া, উভয় প্রকার শিরঃপীড়া 

বেলেডোনা! আরোগ্য করিতে সক্ষম। প্রায়ই মন্তকে রক্তাধিক্যজনিত 

শিরঃপীড়ায় মাথার অত্যন্ত দপদপানি ব্যথা, রগে এবং কপালে অত্যন্ত 

দপব্রপাঁনি ব্যথা হইয়া থ'কে। রক্তাধিক্য এবং ন্বায়বীয় উভয় প্রকার 

শিরঃপীড়ানত নিয্লিখিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, বেলোডোনা উৎকৃষ্ট 
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কার্ষ্য:করিয়া থাকে । সম্মুখে ঝুঁকিলে অথবা ঈষৎ মস্তক নত করিলে 

শিরপীড়ার বৃদ্ধি। খাঁড়া কিম্বা সোজা ভাবে অবস্থান না করিলে 

শিরঃপীডার বৃদ্ধি। শয়নে বৃদ্ধি, বেলেডোনার চরিত্রগত লক্ষণ, এ 
লক্ষণটি কেবল মাত্র পিরঃগীড়ায় আবদ্ধ নহে । কোন রোগ শয়নে বুদ্ধি 

প্রাপ্ত হইলে ততক্ষণাৎ বেলেডোনাকে স্মরণ করিবেন । 

* গলমধ্যে জ্বালা এবং শুক্ষতা ; মনে হয় যেন উহা সঙ্কুচিত হইয়া 
রহিয়াছে । তালু ও টন্সিল ফুল ও রক্তবর্ণ। 

ক্রীরোগেও বেলেডোনা অতি চমতকার উষধ, নিয়ে উদর সম্বন্ধে 

কয়েকটি সিদ্ধিদায়ক লক্ষণ দেওয়! হইল। 

তলপেটে স্পর্শ [সহিষুণতা, অর্থাৎ সামান্য কোন প্রকার ঝাকি 

লাগিলে অথবা স্পর্শ করিলে, নিয়োদরে লাগে । বেড়াইবার সময় প্রত্যেক 

পদবিক্ষেপে অথবা বিছানায় শুইবার কিন্বা উপবেশন করিবার সময় যে 

সামান্য একটু ঝাকি লাগে তাহাতেই রোগী অস্থির হয় । তলপেটে চাপবৎ 

ব্যথা । রোগী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ পদার্থগুলি যোনিদ্বার 
দিয়া বাহির হইয়া আমিবে। প্রাতঃকালে রূদ্ধি। এই লক্ষণটি 
সিপিয়! এবং লিলিয়াম্ টিগ্রিনাম নামক ওষধেরও চরিত্রগত লক্ষণ । 

বেলেডোনার উক্ত প্রকার অবস্থার সহিত, প্রায়ই অত্যন্ত কটিবেদন! 

বর্তমান থাকে । ঘুমন্ত অবস্থায় চম্কাইয়া উঠে, তন্দ্রামত হয় কিন্ত গাঁ 

নিদ্রা হয় না এবং কখন কখন ঘুমন্ত অবস্থা্স গে গে! শব্দ করে। 
মহাত্স হানিমান সচরাচর বেলেডোনা ৩০ শক্তি ব্যবহার করিতেন । 



হাইওসাঁএমাস | 
(17150955525005 ) 

হাইওসাএমাস বিকারের একটি মভৌষধ বিশেষ । বেলেডোনার 

বিকার উগ্র, রোগী নানাপ্রকার অত্যাচারী । হাইওসাএমাসের রোগী 

চুপ করিয়া পড়িয়া পড়িয়া বিড়, বিড়, করিয়া বকে এবং মধো মধ্যে 

ভয়ানক উগ্র মূর্তি ধারণ করে। বেলেডোনার রোগীর মুখমগুল রক্তবর্ণ;' 
কিন্ত হাইওসাএমাসের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, ও বসা । “হাইওসাএ- 

মাসের রোগী ছুর্বল এবং দুর্বলত' ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই কারণ 

বিকারের উগ্রতা স্থায়ী হয় না । হাইওসাএমাসের রোগীর বিকার প্রথমে 

উগ্র হইয়া আরম্ভ হয়, পরে যত দুর্বলতা বদ্ধিত হইতে থাকে, বিকারের 

উগ্রতা কমিয়া ক্রমশঃ রোগী অবসন্ন ও অচৈতন্য ভইয়' পড়ে এবং এত 

অচৈতন্য হইয়| পড়ে যে, তখন ওপিয়ম ও হাইওসাএমাসে পার্থক্য নির্ণয় 

কর! নিতাস্ত কাঠন হয়। 

টাইফএড অবস্থা__জিহবা শুফ এবং রোগী অতিকষ্টে উহা! বহির্গত 

করে। অচৈতনাবস্থার৪ একটু বিশেষত্ব আছে, রোগী চক্ষু উন্মীলিত 

করিয়া রহিয়াছে, ফেল ফেল করিয়া চারিদিকে তাকাইতেছে, অথচ 
অচৈতন্য । রোগী চারিদিকে ফেল. ফেল. করিয়া তাকায় কিন্ত কিছুই 

দেখে না॥ সর্বদা শূন্যে এক প্রকার হস্তের ভঙ্গি করে “যেন কি 

ধরতেছে”। বিছান1 খেটে, সর্বদ1 বিড় বিড় করিয়া বকে অথবা 

কিছুক্ষণের জন্য একেবারে একটি মাত্রও কথা বলে না। রোগীকে পুনঃ 
পুনঃ ভাকাঁডাকি করিলে কথ ঠিক বলে, আবার কথা কহিতে কহিতে 

'অচৈতন্ হইয়া পড়ে । দস্তে এক প্রকারের ময়লা সেডিদ্) পড়ে, নিষ্ন মাড়ি 
ঝুলি পড়ে, মুত্র এবং মল অসাড়ে নির্গত হইতে থাকে । টাইফো- 
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নিউমোনিয়া, টাইফয়েড জবর, স্কারলাটিন! ইতাদি রোগের চরমাবস্থায় উক্ত 

প্রকারের টাইফয়েড লক্ষণগুলি প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ প্রকার 

অবস্থায় ভাইওসাএমাস প্রয়োগ করিলে, কি অভাবনীয় ফল পাওয়া যায় 
তাহ! নিজে প্রতাক্ষ না করিলে বিশ্বাস করান কঠিন । 

' রোগী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ-সকলকেই সন্দেতকরে। কাহারও কথায় 

বিশ্বাস হয় না । এই লক্ষণটি পুরাতন মানসিক পীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায় । 

উপরোল্লিখিত তরুণ পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুরাতন 

"মানসিক রোগ অথবা উন্মাদ। কাহাকেও বিশ্বাস করে না। এমন কি 

নিজের পুত্র, কন্যা, নিকট আত্মীয় এবং শুভাকাজ্জী বাক্তি কাহাকেও 

বিশ্বাস করে না 1 ওষধ খাইতে চাহে না, মনে করে তাভাকে বিষ দেওয়। 

হইতেছে। রোগীর কথার ভাবে প্রকাশ পায়, যেন সে মনে করে তাহার 

বিরুদ্ধে বিষম ষড়যন্ত্র চলিতেছে । এবস্প্রকার মানসিক গোলষোগ, যদ্যপি 

কাহারও 'গ্রতি অনবরত বিদ্বেষভাবজনিত হয়, তাহা হইলে হাইওসাএমাস 

উত্তম | হাইওসাএমাসে আর একপ্রকার, মানসিক ব্যাধি দেখিতে পাওয়া 

যায়। রোগী কামোন্ন্ত অথবা কুৎ্সিৎ ভাবাপন্ন। সব্বদা জননেক্দিয়ে 

হস্ত প্রয়োগ করে । জননেন্িয়ের আবরণ পুনঃ পুনঃ উন্মোচন করিয়া 

থাকে । এ প্রকার উন্মাদ রোগে প্রথমে হাইওসাএমাসকে স্মরণ করা 

নিতান্ত কর্তৃব্য। 
বিকারে রোগী কখন ভয়ানক উগ্রভাব অবলম্বন করে, নিকটে ধাহারা 

থাকেন তাহাদিগকে মারে, কামড়ায় এবং নিতান্ত অত্যাচার, করিয়। 

থাকে ; আবার পরক্ষণেই ঠিক তাহার বিপরীতাবস্থা গ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নম্র 

এবং ধীরভাব অবলম্বন করে, অথবা কিছু সময়ের জনা চুপ করিয়া 

পড়িয়া থাকে কিম্বা বিড় বিড় করিয়া বকে । হাইওসাএমাসের রোগী 

নিতান্ত দুর্বল, সেই কারণে ইহা বুদ্ধদিগের মানসিক গোলযোগে বিশেষ 

উপযোগী। 
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শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ এমন কি চক্ষু হইতে পদাঙ্গুলির 
ংসপেশীগুলি মোচড়ান__ এই লক্ষণটা প্রায়ই মুগীরোগ কিন্বা 

অন্য কোন প্রকার ফিট রোগে দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ হাইওসাএমাস 

দেওয়া বিধেয়। 

শয়নে কাসির বৃদ্ধি-_ইহাও হাইওসাএমাসের চরিত্রগত লক্ষণ। 
শয়নে কাশির বুদ্ধি, বসিলে উপশম । বুদ্ধদিগের শুষ্ক কাঁশিতে উপরোল্লিখিত 

লক্ষণটা দুষ্ট হইলে ভাই ওসাএম[স উত্তম কার্যা করে। 
টাইকয়েডাদি রোগে হাসটক্সের পর ইহ! উত্তম কার্ধ্য করে। 

উদরাময়-__মল হলুদ রংয়ের জলবৎ তরল, রোমী বিছাশান্ন অপাড়ে 

মলত্যাগ করে, কিন্ত সে তাভার কিছুই জানিতে পারে না। মুত্র অসাড়ে 
নির্গত তয়, মূত্র শুখাইলে লাল লাল গুড়া গুড়া পদার্থ বিছানার 

চাদরে দেখিতে পাওয়া যায় । টাইফয়েডাদি জ্বরে এবম্প,কারের উদরাময় 

থাকিলে এবং হাইওসামাসের অন্যন্য লক্ষণ বর্তমান থাঁকিলে 

হাই ওসাএমাঁস পরব কার্ধাকারী | 

- সচরাচর ৩০ শক্তি বাবহৃত হয়। 

ফামোনির়ম | 
( 07চ1000101012] ) 

,- ইহা বিকারে আর একটি মহৌষধ । বিকারে হাইওসাএমাস, 
€বলেডোনা 'এবং ট্্যামোনিয়ম এই তিনটি ওষধ প্রায়ই ব্যবহৃত হয় 

বলিয়া, মাননীয় ডাক্তার ন্যাস ইহাঁদিগকে ট্রাইও বলিয়া সম্বোধন 

.করিয়াছেন। বেলেডেংনা, ্র্যামোনিয়ম এবং হাইওসাএমাসের মধ্যস্থান 

অধিকার ০করে। 
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বার্িস হইতে রোগী হঠাৎ তাহার মাথাটি উত্তোলন 
করে-কেবলমাত্র মাথাটি ঝাকি দিয়া উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকে 

না। বিকারে রোগী কখন লম্বমান অবস্থায় পড়িয়া থাকে, কখন বা 

আড়াআড়ি অবস্থায়, কখন বাঁ হাত পা গুটাইয়৷ নাঁড়, পাকাইয়া পড়িয়া 

থাকে । রোগী কখন হাস্য করে, কখন শিশ দেয়, কখন চীৎকার 

করিয়। উঠে, কখন হয়ত প্রার্থনা করিতেছে, আবার হয়ত অত্যস্ত 

গালাগালি কিন্বা বকাবকি করিতেছে, কিম্বা অনবরত বিদেশায় ভাষায় 

কথা কহিতেছেঃ_এক কথায় স্রযামোনিয়মের রোগ্গী অতাস্ত বকে। | 

উত্তেজনার পরই অবসাদ ইভা স্বাভাবিক নিয়ম। ট্রামোনিয়মেন্র 

রোগীর এবন্প্রকার উত্তেজনার পর ক্রমে অবসাদ উপস্থিত হয়, তখন 

রোগার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশত্তি, বাঁক্শক্তি সমস্তই লুপ্ুপ্রাস্স হয়, চক্ষের 

তারাটি বিক্ষারিত ও স্থির হইয়া থাকে এবং অনবরত ঘন্ম হইতে থাকে 

কিন্ত রোগের উপশম হয় না, প্রায়ই মল মুত্র একেবারেই বন্ধ থাকে, 

কখন কখন কাল এবং অতিশয় পচা ্রর্গন্বযুক্ত মল অসাড়ে নিগত 

হইতে থাকে । এরপ স্থলে স্র্যামোনিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ ৷, 

অতিরিক্ত বকাবকি করা- গ্রামোনিয়ম কেবল তরুন জ্বরবিকারে 
ফলপ্রদ্দ তাহা নহে, পুরাতন উন্মাদ রোগেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুষ্ট 

হইলে স্র্যামোনিয়ম উত্তম কাধ্য করিয়া থাকে । 

জল দেখিলে ভয় পাওয়া ষ্র্যামোনিমের আর একটি লক্ষণ । 

কোন উজ্জ্বল বস্তু দেখিলে, অথবা অন্ধকারে থাকিলে কিম্বা একাকী 

থাকিলে রোগীর উপদ্রব অত্যান্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রোগ বুদ্ধি পায়। 

সব্বদা আলোক ও সঙ্গি থাকিলে, অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে । 

কাঁল রংয়ের দ্ুন্ধযুক্ত তরলমল খ্রামোনিয়মের মল বিয়া গন্য কিন্তু 

উপরোল্লিখিত আন্ুসার্ঘক লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ই্্যামোনিয়ম 

প্রযোজ্য । | 
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নিক্ন হইতে উচ্চ শক্তি পর্য্যন্ত খন যাহা উপযোগী ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে । অনেকে বলেন নিম্ন শক্তিতে ভাল কাব দেখিতে পাওয়া যায় 

না. উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা! কর্তৃব্য। কেহ বা ঠিক উহার বিপরীত কথা 

বলিয়া থাকেন । যাহা ভউক শক্তি মীমাংসায় সময় নষ্ট না করিয়া 

আমি একটি কথা বলিয়া রাখি । কখন ওঁষধের শক্তি সম্বন্ধে গৌড়ামি 

করা ভাল নহে। এমন অনেক চিকিৎসক আছেন বাহার অতান্ত 

উচ্চ শক্তি ব্যবহার করা শ্রাঘার বিষয় বলিয়া মনে করেন। পক্ষান্তরে 

কতকগুণি চিকিৎসক আছেন. তাহারা সর্বদা নিম্ন শক্তি ব্যবহার 

করেন এবং ধাঠারা উচ্চশক্তি ব্যবহার করেন, “তাহাদিগকে নিন্দ! 
করিয়া থাকেন। এপ্রকার গৌঁড়ামি করা নিতান্ত ' অন্যায়, কারণ 

কখন কোন্ গুধধের কোন্ শক্তি রোগীর শরীরে শীঘ্র ফল দেখাইতে 
সক্ষম শইবে, হহার এখনও মীমাংসা হয় নাই এবং হইবে কিনা সন্দেহ । 

অতএব গৌঁড়ামি করিয়া সময় নষ্ট এবং রোগীর জীবন বিপন্ন ন! করিয়া 

উধধ প্রয়োগ নিম্নশক্তি হইতে আরম্ত করাই শ্রেয়ঃ। 

ল্যাকেসিস ট্রাইগোনোসিফেলাস। 
( 159.015515 1 1150100906131)4,105. ) 

ল্যাকেসিস আমাদিগের মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট 
ওষধধ। জকল ওষধই উৎকৃষ্ট, তথাচ আমর! ল্যাকেসিসকে কেন 

অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য দিয়াছি? ইহার কারণ অধুনা আমাদিগের 

মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাধি দেখিতে পাই, তন্মধ্যে অনেক কঠিন 

কঠিন, ব্যাধির লক্ষণের সহিত ল্যাকেসিসের সাদৃশ্ত আছে, কাষে 

কাষেই ল্যাকেসিস আমাঁদিগের প্রিয় ও উৎকৃষ্ট। মনুষোর স্বার্থে যাহা 
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ব্যবহৃত হয়, তাহাই উত্তম এবং যাহ দ্বার! স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাই 
অপকৃষ্ট। যে স্থানে ল্যাকেসিসের লক্ষণ পাওয়া যাইবে সে স্থলে 
আর্সেনিক শক্তিহীন। আর্সোনকের রাজ্যে আর্সেনিক রাজ! এবং 

ল্যাকে সিসের রাজো ল্যাকেসিস রাজা । 

জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনের উপর ল্যাকেসিসের ক্ষমতা অসীম । রোগী 
অত্যন্ত কথা কয় এবং মনে করে সে অতিশয় বুদ্ধিমান্, শীপ্র সকল কথা 

বুঝিতে পারে এবং ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও বলিতে থাকে । এই 

একটি বিষয়ে বড় বড় করিয়া বকিতেছে, হঠাৎ ভাব বদলাইয়' গেঁল, 

_ রমন কথা কহিতে লাগিল যে, পুর্ষের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। এই 

প্রকারের মানসিক অবস্থা, জর বিকার কিন্বা পাগল, উভয় প্রকার অর্থাৎ 

তরুন ও পুরাতন রোগে দেখিতে পাওয়া যায় । 

আর এক প্রকারের মানসিক অবস্থা ল্যাকেসিসে দেখিতে পাওয়৷ 

যায়, উহ ঠিক উপরোল্লিখিত মানসিক অবস্থার বিপরীত। এই লক্ষণ- 

গুলি উভয় প্রকার অর্থাৎ তরুণ ও পুরাতন মানসিক রোগে দেখিতে 

পাওয়া বায়। স্ৃতি শক্তি ছুর্বল, লিখিতে ভুল করে, সময় সম্বন্ধে 

গোলযোগ করিয়া থাকে । ব্রাত্রিতে বিকার, বিকারে বিড় বিড় করিয়া 

বকা, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নিয় চোয়ালটি ঝুলিয়া পড়া, অতি কষ্টে ধীরে 

কথা বলে এবং সব্বদাই যেন তন্দাচ্ছন্ন। যাহাদিগের স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছে, 

অথবা ধাহারা বৃদ্ধ, কিম্বা বহু দিবস যাবং নানা প্রকার মানসিক ছুঃখ কষ্ট 

সহ করিয়া এবন্প্রকার মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের পক্ষে 
ল্যাকেসিস উত্তম । নিদ্রার পর (রোগীর ভাবে প্রকাশ পায় )রে।গী অত্ন্ত 

ুঃখিত, আশাশৃন্ত ও স্কুর্তিহীন। এবম্প্রকার মনের অবস্থা প্রায়ই নিদ্রার 

পর বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বুদ্ধ, উক্ত প্রকারের স্বাস্থ্যহীন যুবক, বয়স্থা 

স্ত্রীলোক (যাহাদিগের খতু হওয়ার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ) ইহাদের 

মানসি ক গোলযোগে একটা আশ্চর্য ভাব লক্ষিত হয়। এই অত্যন্ত 
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আহ্লাদিত, আবার পরক্ষণেই অতিশয় ভঃখিত। এই হাসতেছে, 

কথা কহিতেছে, আবার পরক্ষণে একেবারে নিস্তব্ধ । এই প্রকার 

রোগীতে একবার উত্তেজনা এবং পরক্ষণে অবসাদ লক্ষিত হইলে, 
ল্যাকেসিসকে স্মরণ করা কর্তবা। 

নিন্্রার পর শিরঃপীডার বুদ্ধি- রোগী শিরঃপীডার জন্ত নিদ্রা 
যাইতে ভয় করে, কারণ নিদ্রা ভাঙ্গিবা মাত্র শিরঃপীড়ার অতান্ত বৃদ্ধি 

হইয়া! থাকে । নিদ্রার পর রোগের যন্ত্রণার বুদ্ধি, ল্াাকেসিসের চরিত্রগত 

লক্ষণ। অতএব ষে স্থলে নিদ্রার পর যন্ত্রণার বৃদ্ধি দৃষ্ট হইবে, সেই 

স্থলেই ল্যাকেপিসকে স্মরণ করিয়া, অন্তান্ঠ লক্ষণের সহিত বিচার করা 
কর্তব্য । খতু হইবার সময় ব্ন্মতালুতে চাঁপনবৎ বেদনা । রৌড্রে বাহির 
হইলেই শিরঃপীড়া, এই 'প্রকার শিরঃপীড়ায় ল্যাকেসিস মহৌষধ বিশেষ । 

মুখ মধ্যে ল্যাকেসিসের কতকগুল লক্ষণ পাগয়া যায়। দাতের 

মাড়িগুলি ফুলা, স্পঞ্জরে স্তায় এবং অতি সহজে বুক্তপাঁত হইয়া থাকে । 

উক্ত প্রকার লক্ষণের সহিত যগ্ধপি মাড়ি বেগুণী রং বিশিষ্ট হয়, তা! 

হইলে ল্যাকেসিস প্রয়োগ করিতে অন্তমাত্রও বিলম্ব করা কর্তবা নভে । 

মুখ গহ্বরের ক্ষত রোগে মাকুরিয়সের স্তার ল্যাকেসিস অতিশয় 

উপকারী । মুখে দ্র্ন্ধ, মুখ শুক অথবা আটা আটা! শ্রেম্মায় ভর্তি । যক্ষা 

রোগের শেষ অবস্থায় মুখের ক্ষততে ল্যাকেপিস বিশেষ উপকারী । 

জিহবা অতি কষ্টে বাহির করে, জিহ্বা বাহির করিবার 
সময় কাপিতে থাকে এবং নিন্ন মাড়ির দন্তে আটকাইয়া 
যায়, জিহ্বা অতিশয় শুক্ক-_এই লক্ষণটা ল্াকেসিসের চরিত্রগত 
লক্ষণ। জর বিকার, টাইফয়েড জ্বর ইতাদি মারাত্মক ব্যাধির শেবাবস্থায় 

উপরোল্লিখিত জিহ্বার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস উত্তম। এরই 
প্রকার জিহ্বা, অতিরিক্ত ছুব্বলতার চিহ্র স্বরূপ। জেলসিমিনম নামক 

ওঁষধেও অতিরিক্ত দুর্বলতা জনিত উক্ত প্রকারের কম্পনশীল জিহ্ব' 
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দেখিতে %1ওয়া যায় কিন্তু উহা জ্বরাদির প্রথম অবস্থা ভইতেই লক্ষিত" 

হয়। জ্বরাদির প্রথম অবস্থায় উক্ত 'প্রকারের কম্পনশীল জিহব! 

দেখিতে পাইলে জেলসিমিয়ম এবং শেষাবস্থাযম ল্যাকেসিস ব্যবহার 

করা বর্তব্য । 

গলা এবং ঘাঁড় স্পর্শাসহিফু, সামান্য স্পর্শও সহ্য করিতে 
পারে না। এমন কি বিছানার চাদর, কাপড় ইত্যাদি 
লাগিলেও যন্ত্রণা হয়। কোন প্রকার চাপন একেবারেই 
সহ্য হয় না'।* ল্যাকেসিসে আর একটী অড্ভুত লক্ষণ দেখিতে পাণ্য়া 
বায়। রোগী শুধু টেক গিলিলে কিন্বা তরল পদার্থ গলাধঃকরণ করিবে, 

রোগের বুদ্ধি তই খাকে এবং যন্ত্রণা তয়, কিন্ত শুষ্ক কোন দ্রব্য ভোজন 

করিতে কষ্ট তয় না। টন্সিলের প্রদাহ, ভিপথিরিরা ইত্যাদি রোগে 

উপরোলিখিত লক্ষণগুলি পরিলক্ষিত হইলে, ল্যাকেসিস উত্তম। রোগ 

শরারের বাম পার্থ হইতে আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণ পারে 
প্রসারিত হয় । ইভা ল্যাকেেসিসের চরিব্রগত লক্ষণ । টনসিলাইটিস, 
ডিপথিরিয়া কিম্বা অন্যকোন রোগ শরীরের বাম পার্খব হইতে আপ্ত 

হইয়া যধাপি দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়, অথবা কেবণ মাত্র বাম পার্থেই 

আবদ্ধ হইয়! থাকে, তাভা হইলে লাকেসিসের অন্ান্ত লক্ষণ গুলির 

সহিত বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত কণ্তবা। গলার বেদনা গরম তরল 

পদার্থ পানে বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সিখ্িলস জনিত গলার কিন্ব। মুখ 

গহ্বরের ক্ষতে ল্যাকেসিস উত্তম উষধ। ল্যাকেদিসের আর একটী 

চরিত্রগত লক্ষণ চন্ষের রং বেগুনি অথবা নিলাভাঘুক্ত, এ৭ম্প্রকার 
চশ্ধের রং সুখ গহ্বরের ক্ষত কিম্বা অনা কোন প্রকাবের ক্ষতে দুষ্ট হইলে, 
তত্ক্ষণাৎ ল্যাকেসিস স্মরণীয় ৷ 

চাপন অসহ্য- ইহা ল্যাকেসিসের একটা প্রধান লক্ষণ। এরূপ 

অসহনীয় যে পরিধান বস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারে না । পাকস্থলি, 
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হস্ত অথবা বন্ত্র দ্বার! ম্পর্শিত হইলে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ। - তলপেটে 

বাযু জমিয়া ফুলিয়! উঠে এবং কষ্টদায়ক হয় ও কোন প্রকারের চাপন 

সহ্য করিতে পারে না। কোমরে কাপড় আঁটিয়া পরিতে কষ্ট বোধ 

হয়। রাত্রে গায়ে কাপড় রাখিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ। পেটের উগর 

হাত রাখিতে পারে না। জরায়ু, ভিম্বাধার উভয়ে অথবা উ্াদিগের 

মধ্যে কোন একটা স্থানে এরূপ বোধ। লেরিংসের উপর স্পর্শ করিলে 

যেন শ্বাসরোধ মত ভয় এবং মনে হয় যেন গলার মধ্যে গোলার ন্যায় কি 

একটা রহিয়াছে । এক কথায় চাপনে রোগের বৃদ্ধি, ল্যাকেসিসের 

চরিত্রগত লক্ষণ । অতএব এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে তত্ক্ষণাৎ ল্যাকে সিসকে, 

স্মরণ কর! কর্তব্য । 

মুখ কিন্বা নাসিকার নিকট কোন দ্রব্য এমন কি এক 
খণ্ড বস্ত্র পর্যন্ত আনয়ন করিলে দমবন্ধ হইয়! যায়। 
জামার কলার, জাম। কিছুই সহ্য হয় না-_হাপানি ইত্যাদি রোগে 
ভঠৎ হাপাঁনির ফিট আরস্ত হইয়া এবম্প্রকার কষ্ট হয় যে তখন রোগী 

জামা গায়ের কাপড় সমস্ত খুলিয়া ফেলে। 

ঘুমন্ত অবস্থায় শুক কাশি- রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে কাশে। 

ভয়ানক শুষ্ক কাশি। শিশুদিগের কাশিতে যখন ক্যামোমিলার় উপকার 

না হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণটা বর্তমান থাকে, তখন ল্যাঁকসিস বিশেষ 

কলপ্রদ। ৰ 

যতদিন পর্য্যন্ত না খতুত্রাব হয়, জ্বরায়ু ঘটিত উপসগ সমূহ 
দ্রিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া খতুতআ্রাব হইবার পর শরীর স্থস্থ 
হয় এবং কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না--এই লক্ষণটী জরায়ুর 
কোন রোগে দৃষ্ট হইলে ল্যাকেসিস প্রযোজ্য । শরীরের বাম দিক 

ল্যাক্সিসের প্রিয় স্থান। বাম ডিম্বাধারের ন্নারবীয় বেদনায় ল্যাকেদিস 

'উত্তম। বাম ভিহ্বাধাসের কোন রোগে ল্যাকেসিসের চরিভ্রগত স্পর্শা- 
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সহিষ্ণুত! থাকিলে, ল্যাকেসিস প্রয়োগে কালবিলহ্ব করা উচিত নহে? 
উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, জরাধু কিম্বা ডিম্বাধারের 

টিউমার এবং ক্যানসার ল্যাকেসিস আরোগ্য করিতে সক্ষম । 

রও্ঁআাীব--কোন প্রকারের ক্ষত ইত্যাদি হইতে একটুতেই রক্তপাত 
ভওয়]। টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদিতে পচা, চাপ চাপ রক্তআ্রাৰ হওয়া । 

প্রত্নাবের সহিত রক্তআ্াব। ক্যানসার ইত্যাদি, নিলাভাযুক্ত অথবা কাল। 

ঘন ঘন রক্তআ্াব হয়। 

০পোড়া খড়ের ন্যায় মল- পোড়া খড়ের ন্যায় অর্থাৎ খড়গোড়া 

'ছাইয়ের ন্যায় নহে, খড় পোড়া কয়লার ন্যায়। তরণ মলের সহিত উক্ত 

প্রকারের কাল কাল খড় পোড়া, কয়লার ন্যায় ছোট টৃক্রা থাকিলে 

ল্যাকেসিস মতৌষধ। এবন্প্রকার অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত মল প্রায়ই" 
টাইফয়েডাঁদি সাজ্বাতিক গীড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। অতিশয় দুর্গন্ধ 

যুক্ত মল ল্যাকেসিন্নের চরিত্রগত লক্ষণ। পাতলা কিন্বা গাঢ় উভয় 

প্রকারের মলই অতিশয় ছু্ণন্ধযুক্ত । মলত্যাগকালে গুহ্য প্রদেশে এক. 

প্রকার চাপনবৎ বেপনা । মলত্যাগ কালে উক্ত প্রকারের বেদনা অতিশয় 

বুদ্ধি প্রাপ্ত য়, এত বুদ্ধি হয় যে, রোগী বাধ্য হইক্সা মলত্যাগের চেষ্টা 

হইতে বিরত হয়। অর্শ রোগেও ল্যাকেমিস ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

অভাপ্তরিক কিম্বা বাহ্যিক যে কোন প্রকারের অর্শই হউক না কেন 

যদ্যপি গুহ্যদ্বার সন্কুচিত এবং উন্ভতাতে দপদপানি ব্যথা (রোগী মনে করে 

যেন গুহ্যদ্ধারে ছোট একটা: হাতুড়ি দিয়া অনবরত আঘাত করিতেছে ) 

থাঁকে, তাহা হইলে ল্যাকেসিস তাহার একটা ওষধ। 

শরারের বামদিক হইতে রোগারন্ত, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণতা 
চন্মের রং নিলাভাযুক্ত অথবা কাল, মল পোড়া খড়ের ন্যায় 
টৃকরা টুকরা ভ্্ব্য মিশ্রিত, খতুআব হইবার পর শ্থষ্ছতা, 
নিন্ার পর রোগের রৃদ্ধি-এই কয়টা ল্যাকেসিসের চরিত্রগত 
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লক্ষণ । অতএব ইহাঁদিগকে বিশেষরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঙম করিয়া রাখ? 

কর্তবা। 

ল্যাকেসিস ৩০ হইতে উদ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

ক্যালি কার্বনিকা | 
(1১211 6৮079910102) 

সৃচিবিদ্ধবৎ বেদন।-ব্রাইওনিয়াতেও এই লক্ষণটী দেখিতে 

পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়াতে স্চিবিদ্ধবৎ বেদন। কেবল মাত্র সিরাস 

মেম্বেনগুলির মধোই আবদ্ধ কিন্ত কালি কার্ধের উক্ত বেদনা শরীরে 

সর্বত্র এমন কি, মেরুদণ্ডের মপোও দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাইওনিয়ায় 

উক্ত বেদন! যত নড়াচড়া করিবে ততই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু 

কালি কাব্ধের রোগী স্থির থাকিলে৭ বেদনা সমভাবে ভোগ করে। 

বক্ষের দক্ষিণ দিকের নিয় প্রদেশটী ক্যালি কাণ্বের অতি প্রিয় স্থান, উক্ত 

স্কানে সচিবিদ্ধবৎ বেদনা যদ্যপি সম্মুখ দিক হইতে পশ্চাতে প্রসারিত 

হয়, তাহা হইলে ক্যালি কাব মহৌষধ বিশেষ । নিউমোনিয়া ইত্যাদি 

রোগে উক্ত স্থচিবিদ্ধবৎ বেদনা নিশ্বাস প্রশ্বাস ও নড়াচড়ার সহিত সম্বন্ধ ন! 

রাখিয়াও সমান ভাবে হইতে থাকিলে ক্যালি কাব্র উত্তম । 

কখন কখন উক্ত প্রকারের সচিবিদ্ধবৎ বেদনা হঠাৎ আইসে, রোগী 

যন্বণায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্ত পরক্ষণে কিছুই থাকে না। 

এই প্রকারের বেদনা শরীরে যে কোন স্থানেই হউক না কেন ক্যালি 

কার্ক উৎকৃষ্ট উষধ। 

রক্তক্ষীণত! _ মুখ ফুল! ফুলা বিশেষতঃ চক্ষের উপরের পাতা গুলি 

ফুলা, গাত্র চম্ম ফেঁকাসে কিছ সাদা ; যুবতী ক্ত্ীলোকদিগের রক্তক্ষীণতা 

নিবন্ধন যদ্যপি আদা খতু হইতে বিলম্ব হয় এবং উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলির 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ৫৫ 

সহিত কটিদেশে বেদনা ও হূর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা! হইলে 
কচালি কার্ব উত্তম। চক্ষের উপরের পাতা থলির ন্যায় ফুলা, 

ক্যালিকার্কের চরিত্রগত লক্ষণ। স্ত্রীলোকদিগের খতুর সময় অতীত হইবার 
পর রক্তক্ষীণতা এবং শোথযুক্ত ফুলা ও চক্ষের উপরের পাতা ফুলা। 

এবন্প্রকার রোগীর গ্রারই হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়। 

কটিদেশে বেদনা ও ছুর্বলতা, সব্ধদা কটিদেশে এরূপ বেদনা হয় ষে 

রোগী বোধ করে যেন কোমর ও নিয় শাখা অবসন্ন হইয়া! বাইতেছে। 
সরোগী চৌকী কিন্বা বিছানার উপর ধীরে ধীরে বসতে পারে না, হঠাৎ 

,ধপ, করিসা খশ্ষা* পড়ে । এই প্রকার কটিবেদনা নিয় শাখা পর্যন্ত 

প্রসারিত হয়। রোগীর সহজে ঘাম হয়। একাধারে এই প্রকার ঘন্ম 

ছুব্বলতা এবং কটিবেদনা অন্য ওউষধে নাই । 

রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় বিশেষতঃ বক্ষসন্মন্ধীয় রোগের 
বৃদ্ধি ক্যাঁল কার্ষের চরিত্রগত লক্ষণ। একটা বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তারের বুদ্ধ শ্বশুর, মহাশয়ের হাইড্োথোরাক্স এবং সব্বাঙ্গীন শোথ 

হইয়াছিল। পূর্বে তাহাকে অনেক ওঁষধ সেবন করাইয়ী কোন ফল হক্স 
নাই । পরে যখন জান! গেল রাত্রি তৃতীয় ঘটিকার সময় তাহার রোগের 

বুদ্ধি' হয় তখন তাহাকে ২০০ শক্তির ক্যলিকার্ধ দেওয়া হইয়াছিল এবং 

তিনি তদ্দারা সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন; মৃত্যুকালেও তাহার 

আর শোথ রোগ হয় নাই। 

উদরাধ্মান-ক্যালিকার্ধের একটা চরিত্রগত লক্ষণ রোগী যাহা 
ভোজন করে তাহ! বাযুতে পরিণত হয় । আহারের পর হইতেই উদর ঘাঁয়ু 
জন্মিতে থাকে এবং এত বাধু জন্মে যে উদরটা ঠাসিয়! পূর্ণ হইয়া! থাকে। 
উদরে অতাস্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা । বৃদ্ধ এবং যে সকল মন্ুষ্যের স্থাস্ক্য ভঙ্গ: 

হইয়াছে, তাহাদিগের অন্বলের পীড়া, এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট 'হইলে, 
ক্যালি কার উত্তম | 
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স্পর্শাসহিষুগতা_ক্যাণিকার্কের চরিত্রগত লক্ষণ। সামান্য মাত্র 
স্পর্শে রোগী চমকাইয়! উঠে। প্রধানতঃ চরণতলে স্পর্শাসহিষুণতা ) বেদনা- 

যুক্ত পার্খে শয়ন করিলে রোগের বুদ্ধি ক্যালি কার্বের চরিব্রগত লক্ষণ | 

উদরাময়েও ক্যালিকার্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । প্রায়ই পুরাতন 

অজীর্ণ রোগে ক্যালিকাব্ব উপযোগী । উদর সম্বন্ধে কতকগুলি লক্ষণ 

পুব্বেই বল! হইয়াছে । এক্ষণে পুনরায় ক্যাপিকার্ধের একটা বিশেষ 

চরিত্রগত লক্ষণের উল্লেখ করিতেছি । চক্ষের উপরের পাতা ঢুটা 

থলির মত ফুল।-উদরাময় রোগে প্রায়ই এই লক্ষণটা প্রাতঃকালে দৃষ্ট 

হইয়া! থাকে । 

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ক্যালি বাইক্রমিকম 

(15211 1310719101000) ) 

মিউকাস মেম্বেন হইতে দাড়ির ন্যায় ক্লেদ নিগ'মন-_ অর্থাৎ 
শরীরের কোন দ্বার যথ! মুখগহ্বর, যোনি ইত্যাদি হইতে .ক্লেদ 

দড়ির ন্যায় লম্বা হইয়া নির্গত হইয়া থাকে । ক্যালি বাইক্রমিকমের এই 

লক্ষণটী চরিত্রগত লক্ষণ । কেবল মাত্র এই লক্ষণটা অবলম্বন করিয়! 
মাননীয় ডাক্তার ন্যাস একটী কুকুরের মুখ ও গলার ক্ষত আরাম 
করিয়াছিলেন । কুক্ুরটির মুখ হইতে লালা দড়ির ন্যায় নির্গত হইত, 

সে উহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য টানিয়া লইয়া বেড়াইত। কাসিতে 

কাসিতে কফ নির্গত হইয়া দড়ির নায় ঝুলিয়া পড়ে, হাত দিয়! টানিয় 

ফেলিয়া না দিলে, অতি কষ্টে নির্গত হয় । মিউকাস মেম্বেনের ক্ষতৃতে 

ক্যালি বাই একটা মহৌষধ বিশেষ । ক্ষতস্থান্টী এরূপ ভাবে ক্ষয় হই 
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যায়, দেখিলে মনে হয় যেন, পাঞ্চ দরিয়া কাটা হইয়াছে । এই লক্ষণটা 

কালি বাইক্রমের চরিত্রগত লক্ষণ। মিঃ ব্রাএঞপ্ট নামক একটী ইউরেসিএন্ 
আতুরাশ্রমে বাস করিত। সে পুর্ধে অত্যন্ত মাতাল ছিল। তাহার 

সোর থোট মঅর্থাৎ গলক্ষত হইয়া তালুটী আলজিহ্বার নিকট এরূপ ভাবে 
ক্ষর হইয়া গিয়াছিল যে দেখিলে মনে হইত উক্ত স্থানটী কম্পাস দিয়া 

ক্াপিয়া গোল করিয়া কাটা হইয়াছে । আমি প্রথমে তাহাকে অন্থান্ত 

ওষধ সেবন কৰ্াইয়! কিছুতেই কিছু করিতে পারিলাম ন।। ক্রমশহ ,এঁ 

স্থানটা ছিদ্রযুক্ত হইয়া গেল এবং রোগী নাকে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, 

আমিও আশ চিস্তিত হইলাম । এক দিবস 'প্রাতঃকাঁলে দেখিলাম 

উক্ত ক্ষত হইতে দড়ির ন্যায় শ্রেম্সা নির্গত হইতেছে । তত্থাষ্টে প্রতিদিন 

প্রাতে এক মাত্রা করিয়া ৩০ শক্তির ক্যালি বাইক্রমিকম প্রয়োগ করিতে 

আরম্ভ করিলাম, কয়েক দিবস মধ্যে ক্ষত অনেক কমিয়া সে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ 

আরোগ্য লাভ করিল। আশ্চধ্যের বিষয় এই যে ক্ষতস্থানটী এরূপ ভাবে, 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল যে, রোগীর নাকি কথা পরিবর্তিত হইয়া স্বাভাঁবিকে 

পরিণত হইল । পু 

নাসিকার ক্ষত এবং পুরাতন সদ্দিতে ক্যালিবাইক্রমিকম বিশেষ 

উপক্কারী। পারদ কিম্বা সিফিলিস জনিত অথবা শরীরের কোন 

প্রকারের স্বাভাবিক আব হঠাঁৎ বন্ধ হইয়া, নাসিকার পীড়া হইলে ক্যালি- 

বাইক্রম বিশেষ উপকারী । এবন্প্রকার ক্ষতে যদ্যপি দড়ির ন্যায় শ্রেম্মা 

নির্গত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য ওষধ চিন্তা না করিয়া প্রথমে ক্যাপি বাই 

প্রয়োগ করা কর্তব্য । নাসিকার গোড়ায় ব্যথা, অন্ধুলি দ্বারা চাপলে 

বেদন! অনুভব হয়। নাঁসিকার মধ্যে শুষ্ক মামড়ি ও চটা পড়ে । উনাকে 

অঙ্গুলি দ্বারা উঠাইয়া ফেলিলে আবার নুতন চটা জন্মায় । এবন্প্ররারের 

নাসিক! ক্ষত ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হয় এবং উক্ত স্থানের অস্থি, 

ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একেবারে ছিদ্র হস! যায় । 
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অজীর্ণ রোগ--মাতালদিগের অজীর্ণরোগে কালি বাইক্রমিকম বিশেষ 

উপকারী । মাতালদিগের বিশেষতঃ যাহারা বিয়ার নামক মদ্য অত্যন্ত 

মধিক পরিমাণে পান করিয়া থাকেন, তাভাদিগের অজীর্ণ রোগ হইলে 

এবং উক্ত রোগে বমনে “দড়ার ন্যায়” পদার্থ নির্ঘত হইলে কালি বাই- 

্ুুমিকম অমোঘ উষধ। আহারের পর উরে ভার এবং পূর্ণতা রোধ 
ক্যালি বাইক্রমের চরিভ্রগত লক্ষণ। অতএব এই লক্ষণটার উপরও 

বিশ্রেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব)। উদরের পীড়ার সহিত ছুই প্রকারের জিহ্বা 
ক্যালি বাইক্রমের লক্ষণ । প্রথম ভিহ্বার মধ্যস্থল এবং পশ্চান্ভাগ 

হলুদবর্ণ। দ্বিতীয় জিহ্বা চকচকে, বক্তবর্ণ এবং ফাটা. -।। দ্বিতীয় 
প্রকারের জিহ্বা প্রায়ই আমাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায় । 

শিরঃগীড়া, শিরঃপীড়ার পুব্বে রোগী টক্ষে দেখিতে পায় না। শিরঃ- 

পীড়া আরম্ভ হইলে, রোগী পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

বেদন! সম্বন্ধে ক্যালিবইক্রমের একটা আশ্চর্য লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। 

বেদনা অল্প মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকে, এত অনু মাত্র স্থানে আবদ্ধ 

থাকে বে, এমন'কি, একটা অস্কুলির ডগা দিয়া বেদনাবুক্ত স্থান্টা স্পর্শ 
করাযায়। বেদনা অল্প মাত্র স্বানে থাকে বটে কিন্তু যন্ত্রণা অত্যন্ত 

অধিক হয়। কেবলমাত্র মস্তকে উক্ত প্রকারের বেদনা দেখিতে 

পাওয়া যায় এমতনহে, শরীরের যে কোন স্থানে উহ্া হইতে পারে। 

কখন কথন বেলেডোনার ন্যায় বেদনার হঠাৎ উৎপত্তি ও হঠাৎ 

নিবু্তি হয় এবং পাল্সেটিলার ন্যায় এক স্থান হইতে অপর স্থানে সবিয়া 

যাস ।, ক্যালি বাইক্রমে আর একটী আশ্চর্য্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায় ; 

ছুইটী স্বতন্ত্র লক্ষণ একটির পত্র অপরটী পর্য্যায়ক্রমে হইতে থাকে, 
যথা _-বাতজনিত লক্ষণ এবং আমাশন়্ জনিত লক্ষণ পধ্যায়ভ্রমে হইয়া 

থাকে ।' 

ক্যালি বাইক্রম মোট! এবং পাতল! চুল বিশিষ্ট মন্গষ্যের পক্ষে ও থে 
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সকল বালকদিগের অতি সহজে সদ্দি লাগে এবং ষাগার্দের ধাতু 

ক্রফউল! কিম্বা সিফিলিস্ দোষ 1মশ্রিত, তাহা ।দগের পক্ষে উত্তম । 
উদরাময়__বিশেষতঃ আমাশন্র রোগে ক্যালি বাইক্রম পুনঃ পুনঃ 

. ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জেলির নায় মল, ক্যালিবাইক্রমের চরিত্রগত 

লক্ষণ। (পান না খাইয়! প্রাতে “জিব ছোলা” দিয়! জিহ্বা ছুলিলে ষে 

প্রকার পদার্থ বহির্গত ভয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যান্থারিসের চরিত্রগত 

লক্ষণ )। কান্থকারিস দ্বারা আমাশয় রোগে উক্ত প্রকারের মল পন্থি- 

বণ্তিত হইয়া জেলির ন্যায় হলে, তথন ক্যালি বাইক্রমিকম সুন্দর কার্ধ্য 

করিয়া থাকে । 

আমাশয় রোগে জিহ্বার লক্ষণই ক্যালি বাইক্রমের পথগ্রদশক। 

জিভ্বা হলুদরবর্ণ অথবা শুক্ষ, রক্তবর্ণ, চকৃচকে এবং ফাটা ফাটা। 
সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ক্যামোমিল৷ 
(01051)01111]2, ) 

ক্যামোমিলার রোগী অত্যন্ত থিটুখিটে-_অত্যতন্ত থিটু খিটে 
এবনা কারণে অথবা সামান্য কারণে নিতান্ত আত্মিয়ের সহিত ঝগড়া 

এবং থিট্ খিটু করা ক্যামোঁমিলার একটা চকিত্রগত লক্ষণ। ফপ্লোগী 

বেশ বুঝিতে পারে, সে অন্যায় করিতেছে, কারণ পরক্ষণেই তাহার 

পূর্বকৃত খিটৃথিটে মেজাজের জন্য অনুতপ্ত হয়, অর্থাৎ অন্যায় 

স্বীকুর করে, কিন্তু ইহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না রোগী পুনরায় থিট্ 

থিটু রিতে থ্যকে। এইপ্রকার মানসিক অবস্থা অন্ত কোন রোগের 
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সহিত দৃষ্ট হইলে, ক্যামোমিলার অন্তান্ত লক্ষণের সহিত সাদৃশ্য আছে 
কি না দেখিবেন। স্ত্রীলোকদিগের খতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে কখন কখন 
মানসিক অবস্থা এইরূপ হইয়! থাকে । 

বালকের! তাহাদিগের মনের অবস্থা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না. 

ক্যামোমিলার শিশু-রোঁগী অত্যন্ত ক্রন্দনশীল তয়। এত ক্রন্দনশীল যে, 

কিছুতেই তাহাকে শান্ত করা বায় না। কেবলমাত্র কোলে করিয়া 

বেড়াইলে একটু শান্ত হয়। শিশু এই একটা দ্রব্যের জন্য 

“বায়না! ধরিয়াছে” অত্যান্ত কান্না-কাঁটি করিতেছে, আপনি যগ্ঘপী শিশুর 

আকাজ্ফিত বস্তুটা তাহাকে দিতে যান, সে তখন সেটা হ।৩া দয়া ঠেলিয়! 

দেয় এবং অনা আর একটা দ্রব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্বের নায় 

কান্নাকাটি. করিতে থাকে । শিশুকে কিছুতেই শান্ত করা যায় না ; কোলে 

করিয়া কেবলমাত্র গৃহের বাহিরে কিছুক্ষণ বেড়াইলে একটু শান্ত ভয়, কিন্ত 

গৃভে প্রবেশ করিলেই পুর্বভাব ধারণ করে। এইস্থলে মাননীয় ডাক্তার 
ন্যাস নলিতেছেন শিশু কি চাহে, তাহ! সে জানে না, হোমিওপ্যাথিক, 

চিকিৎসকেরা জানেন, শিশু চাহে ক্যামোমিলা। জর, উদরাময়, দাত 
উঠা ইত্যাদি কোন রোগের সহিত যদ্যপি উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণ 

বর্তমান থাকে, তাহ! হইলে ক্যামোমিল৷ উত্তম । ক্যামোমিলা শিশুরোগের' 

একটী মহৌষধ। শিশু অতান্ত ক্রোধান্বিত হইবার পর, কোন পীড়া. 

হইলে ক্যামৌমিল! ব্যবহার্য । একোনাইট, ব্রাইওনিয়া, কলোসিন্, 
ইগ্নেসিয়, লাইকোপভিয়ম, নক্সভমিক, ষ্ট্যাফিসেপগ্রিয়া ইত্যাদি ওষধও 

ক্রোধোদ্রেকের পর কোন পীড়া হইলে ব্যবহার্য্য। 

বেদন1-_বেদনা অসহ্য, ক্যামোমিলার বেদনার একটু বিশেষত্ব, 

আছে। ক্যামোমিলার বেদনাটাকে বেশ ভাল করিয়া বুবিতে হইবে 
' নতুবা চিকৎসার সময় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে। “বদনা 

যত হৌক বা ন! হৌক” রোগীর পক্ষে উহ নিতান্ত অসহ্য । রোগী পুনঃ 
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পুনঃ বলে “মামি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, আমার প্রাণ বাহির 

হইয়া গেল,” তজ্জনিত সে অত্যান্ত কাতর হয় ও ক্রন্দন করিতে থাকে | 

যদ্যপ্ী কেহ সাস্বনা করে, সে তাহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হয়) সান্তনা 

ব্লাক্য অসহ্য”অর্থাৎ জ্যামোমিলার চরিত্রগত মানসিক অবস্থা প্রকাশ 
পায়। প্রসব কালে উক্ত প্রকারের বেদনা দৃষ্ট হইলে, এক কিম্বা ছুইমাত্রা 
২০৪ শক্তির ক্যামোমিলা স্প্রসব করাইয়া রোগীকে যন্ত্রণা মুক্ত করে। 
চিকিৎসক সাবধান্ন হইয়া, মানসিক অবস্থার উপর বিশেষ লক্ষ রাখিলে; 

“কানমোমিলা প্রয়োগ সম্বন্ধে ভুল হইবার সম্ভাবনা অতি অন্ন কিন্ত কেবল, 
মাত্র বেদনার ৬৭৯ লক্ষ্য রাখিয়! চিকিৎস। করিলে নৃতন শিক্ষার্থীর পুনঃ 

পুনঃ ভ্রম হইতে পারে । কেবল মাত্র প্রসব বেদনাতেই যে 'এইবূপ হইয়া 

থাকে, তাহা নভে) স্নায়বীয় বেদনা, দন্তশূল, বাত ইত্যাদি যে কোন 
বেদনায় উক্ত প্রকারের চরিত্র গুলি প্রস্ফুটিত হইলে, ক্]ামোমিলা সুন্দর 

কার্যা করিতে সমর্থ । 

বি” ঝি" ধরা-_উক্ প্রকার সামান্য বেদনায় অস্থির হওয়ার সভিত 

বেদনাধুক্ত স্থানে বি'ঝি' ধরা । বাত, পক্ষাঘাত ইত্যাদি রোগে যদ্যপি 

ঝিরি ধরা দেখিতে পাওয়া যায়, তা হইলে ক্যানোমিল1 উত্তম। 

ক্যামোমিলার রোগীর যন্ত্রণা গরম প্রয়োগে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাই বলিয়া 

“গ্ালসেটিলার শ্াঁয় শীতল প্রয়োগে যন্্ণার উপশম হয় না পরন্ত শীতল 

বাতাসে রোগের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে । 
মাননীয় ডাক্তার ন্তাস বলিতেছেন, তিনি যখন প্রথম চিকিৎসা.আঁরস্ত 

করিয়াছিলেন, একটা বামস্কন্ধে বাতগ্রস্ত রোগীকে একোনাইট, ব্রাইওনিয় " 

রসটক্স ইত্যাদি ওষধ দিয়া কোন ফল পান নাই। পরে একজন বিজ্ঞ 

চিকিৎসক আনিয়া ক্যামোমিলার দ্বারা রোগীকে সত্বর আরোগ্য 

করিল্লে | মাননীয় ডাক্তার ন্যাস উক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসককে কাযামোমিলা 

দিবারঞ্ষকারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বেদনার সহিত 
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বেদনাথুক্ত স্থানে ঝঝি" ধর| দেখিয়া আমি ক্যামোমিলা প্রয়োগে 

ইতস্ততঃ করি নাই। 

রেফিউজ যখন নারিকেল ডাগ্ায় অবস্থিত ছিল, সেই সময় ই, বি, 

এস, রেলওএর একটী কম্মচারী আমার নিকট বাতের চিকিৎস্! 

করাইবার জন্য আসিতেন। তাহার বাম পদের কয়েকটা অঙ্গুলিতে 

বাতের বেদনা হইত) প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময় তাহার অঙ্গুলি গুলি 

সুর্পলঘা উঠিয়া বেদনাযুক্ত হইত । আমি তাহাকে গথমে অনেক ওষধ 

সেবন করাইয়াছিলাম কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে এক 

দিবস রোগী আমাকে বলিলেন, তাহার পায়ে নেদন'স*সহিত বিঝি' 

ধরে। সেই দিবস আমি তাহাকে ক্যামোমিলা প্রয়োগ করিলাম, কয়েক 

দিবস মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিলেন। পরে আরও ছুই 

একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল কিন্তু তাহার পুরাতন রোগের 

কথা আর শুনি নাই। 

অত্যন্ত অচ্থিরতা-_বাত জনিত অত্যন্ত রেদনা। রোগী কিছুতেই 

স্থির থাকিতে পারে না অনবরত বেড়াইয়া বেড়ায় ( রসটক্স, ফেরামমেট,, 

ভিরেট্রাম এন্বম )। উদরশূল, তলপেটের বাযাথায় রোগী স্থির থাকিতে 

পারে ন. যন্ত্রণায় ছট ফট করে, চীৎকার করে এবং অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত 

তয়। শিশুদিগের উদরে উক্ত প্রকারের বেদনা হইলে শিশু কিছুতেই, 
শুহয়া কিম্বা বসিরা থাকিতে চাহে না; কেবল কাদতে থাকে, একমাত্র 

কোলে করিয়া বেড়াইলে কিছু শান্ত হয়। | 
_ * একোনাইট, আর্সেনিক এবং রসটক্সেও অত্যন্ত অস্থিরতা আছে, 

কিন্তু উপরোল্লিখিত ওঁষধগুলির সহিত বিচার করিয়া ক্যামোমিলাকে 

নির্বাচন করা [কিছু কঠিন। আবার অপর পক্ষে নিতান্ত সহজ, অর্থাৎ 

প্রত্যেক ওষধের গকৃত চিত্র যিনি উত্তমরূপে বুঝিয়! হৃদয়ে স্্াকিয়া 

রাখিবেন, তিনি রোগীকে দেখিবামাত্র ওষধ নির্বাচন করি সমর্থ 
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ইইবেন। একোনাইট, আর্সিনিকের অস্থিরতার সহিত রোগীর মুখে থেন 
ভয় ও চিন্তা মাথান থাকে, কিন্তু ক্যামোমিলায় বিরক্তির সহিত অস্থিরতা । 

উহা লিখিয়া শিখাইবার নহে, নিজে নিজে চিন্তা এবং ধ্যাঁন দ্বারা 
শিখিতে হইবে । 

মন্তকে গরম ঘন্ম, ঘর্শে চুল ভিজিয়! যায় । কর্ণ গ্রদাহে এবম্প্রকার 

যন্ত্রণ! হয় যে রোগী চীৎকার কয়িয়! ক্রন্দন করে। কর্ণে ঠাণ্ডা বাতাস 
'লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। আহার কিম্বা পানের পর মুখমণ্ডলে ঘম্ম, 

কোন প্রকার গরম দ্রবা মুখমধ্যে গ্রহণ করিলে দন্ত শুল। গরম গৃহে 

প্রবেশ করিলে দন্ত বেদনার বুদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাহার দাতি- 

গুলি বড় হইয়াছে । শিশুদিগের দাত উঠিবার সময় উদরাময়। যাহারা 

কফি সেবন করে তাহাদিগের উদরশুল। দর মধ্যে বাযু জন্মাইয়া উদরে 
বেদনা । উদরটা বাধুতে পুর্ণ হইরা থাকে ও অন্প বাবু নিঃসরণ হয় কিন্তু 

উহাতে উপশম হয় না। রাগান্বিত তইবার পর খাতুর সহিত উদরে 

বেদনা । প্রসব বর্দনা উপর দিকে ঠেল মারে কিম্বা কটিদেশ ভইতে 

আরম্ভ হইয়া উভয় উকুর ভিতর দিয়া নামিয়া যার । প্রসব বেদনা 

অসহনীয় । শিশু, মাতা কিন্বা! ধাত্রির উপর অতিশয় রাগান্বিত হইবার 

পর ফিটু। গলা খুদ্ খুস্ করিয়া কাসি। রাত্রে বিশেষতঃ ঘুনাইতে 

মাইতে কাসি। সমস্ত শরীরে শীত বাধ এবং শরীর শীতল কিন্তু 

মুখমগ্ুল ও নিশ্বান গরম । শরীরে শীত এবং উত্তাপ মিশ্রিত। গাত্র 

. চন্ষ্ ভিজ! কিন্তু অত্যন্ত উত্তপু | 

উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলি নানা প্রকার বাধিতে দেখিতে পাওয়া বায়। 

উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলির মধো যে কোন লক্ষণের সহিত ক্যামোমিলার 

চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, ক্যাঁমোমিলা 'গ্রয়োগ করিতে 

কাল বিলম্ব করিবেন ন1। 

উদগাময় - মল সবুজ বর্ণের ঘাস ছেচা অথবা শাক ছেচা মত। 
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মলে ডিঘ পচা] দুর্গন্ধ, মল সবুজ বর্ণ ও সাদা মল মিশ্রিত, শিশু 
অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, কেবল মাত্র কোলে করিয়া বেড়াইলে 
কিছুক্ষণ শান্ত থাকে। 

ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে ইহাকে প্রয়োগ 
করা উচিত নহে। যদিচ ক্যামোমিলার মানসিক লক্ষণগুলি অতীত 

প্রয়োজনীয় তথাচ মলের লক্ষণগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা! 

নিতান্ত পয়োজন। রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য ক্যাঁমো- 
'নলার পর প্রায়ই মাকু্রিয়স অথবা সালফর প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

সচরাচর ১২, ৩০ এবং উদ্ধশক্তি ব্যবহৃত হয়। 

কফিরা ডা 
(০0067, 07008) 

স্নায়ুনগুলির ক্ষমতা অতিশয় তীক্ষু-ৃষ্টি শক্তি এত প্রবল 
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলিও সুন্দর দেখিতে পায়। ভ্রাণেন্দ্রিয়, স্পশেন্দ্িয়, 

ইত্যাদির অবস্থাও তন্দরপ। মন এবং শরীর উভয়ই অতি মাত্রায় 

কাঁধ্যক্ষম । মন নানারূপ কল্পনা এবং মতলবে পুর্ণ, ভবিষাতের জন্যও 

নানারূপ মতলৰ অটিয়া। রাখে । মনে কোন রকম মতলব উদয় হইলেই 

তাড়াতাড়ি কার্ষে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। 

বেদনা-কফিয়ার বেদনা, ক্যামোমিলার বেদনার ন্যায় যন্ত্রণা- 

দায়ক । রোগী বেদনা! একেবারেই সহা করিতে পারে না, যন্ত্রণায় ছটফট, 

করে, ক্রন্দন করে, ছুটাছুটি করে। ক্যামোমিলার মানসিক অবস্থা 

এবং একোনাইটের মৃত্যু ভয় কফিয়ায় নাই। আর একটা কথা, বাহা- 
দিগের কফি সেবন করা৷ অভ্যাস আছে, তাহাদিগের উপরোল্িখিত রোগে 

ক্যামোমিলাই প্রযোজ্য । 
মাথাব্যথা-_প্রায়ই কফিয়ার মাথাব্যথা মস্তকের একদিক হইয়। 
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থাকে ।৯ রোগী মনে করে যেন, তাহার মাথায় একটা পেরেক বিধাইয়! 
দেওয়া হইতেছে । এই প্রকারের মাথাব্যথা ইগ্নেসিয়া নামক ওষধেও 

দ্বেখিতে পাওয়া যায়। 

দন্তশুল-_-কফিয়ার দন্তশূল মুখ মধ্যে শীতল জল ধারণ করিলে 
উপশম হ্য়। ক্যামোমিলার দস্তশুল মুখ মধ্যে গরম দ্রব্য ধারণে 

বৃদ্ধিপ্রাণ্ড হয় বটে, কিন্তু কফিয়ার ন্যায় শীতল পানিয় ধারণে উপশম 

হয় না। | 

বাক (ডিসমেনোরিয়া )--প্কতু সম্বন্ধীয় গীড়ায় উদরে অসহনীয় 

বেদনা । যদ্যপি বড় ঝড় কাল কাল, চাপ চাপ, রক্ত ভাঙ্গে এবং কফিয়ায় 

কোন উপকার না হয়, তাহা হইলে কামোমিল! প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

প্রসব বেদনা অসহনীয় । এক কথায় শরীরের কোন স্থানের বেদনা 

দ্যপি অত্যন্ত অসহনীয় হয় এবং অন্য বিশেষ কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হয়, 
তাহা হইলে প্রথমে কফিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 

অনিন্দ্রী-কফি সেবন করিলে নিদ্রা হয় না, কাঁষে কাযেই শক্তিকৃত 

কফিয়া অনিদ্রার মহোৌষধ। ইভা যদ্যপি সত্য না তয় তাহা হইলে 

হোমিওপ্যাথি মিথ্যা । কফিয় অনিদ্রার একটী মহৌষধ | হাম রোগের 
পর যদাপি রাত্রে কাসি এবং অনিদ্রা হেতু রোগী নিতাস্ত কষ্ট পায়, (:ভাম 

রোগের পর এবন্প্রকার অনিদ্রা প্রায়ই ভইয়া থাঁকে ) ভাহ। হইলে কিয়া 

অতি উত্তম ওষধ। শক্তিকৃত কফিয়া প্রকৃত নিদ্রা উৎপাদন করিয়া 

রোগীকে নিতান্ত সুস্থ করে। ইহা আফিম কিন্বা মদ্যের নার 

মাদকতা! দ্বারা রোগীকে আছন্ন করিয়া, কেবল আত্মীক় স্বজনের 

মনস্তষ্টি করে ন!। 

উদরাময়-_-উদরাময়ে কফিয়ার চরিকব্রগত বেদনা কিম্বা উদরশুল 

কফিয়াকে নির্দেশিত করে । 

স£রাচর ৩য়, ৬ষ্ট, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 



ইগ্নেসিয়া । 
€(10102012 ) 

একোনাইট, ক্যামোমিলার ন্যায় ইগ্রেসিয়ারও মানসিক লক্ষণ প্রধান, 
অর্থাৎ ইগ্নেসিয়! স্নাঘু মগুলের উপর স্রন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । মানসিক 

লক্ষণ পরিবর্তন হওয়া, ইগ্সেসিয়ার একটী চরিত্রগত লক্ষণ । রোগী 
এই অত্যন্ত আহ্লাদিত, আবার পরক্ষণেই বিমর্ষের চরম সীমায় উপনীত 

হইল । কেবল বিমর্ষ নহে, দ্রঃখিত, ক্রন্দনণীল ইত্যাদি হইয়া! থাকে। 

অতি শীন্্ শীপ্ব এই প্রকার মানসিক অবস্থা বদলাইয়া যায়। ফোন প্রকার ৷ 

গভীর ঢঃখ অথবা! শোকসন্তাপ নিরবে সা করিয়া মানসিক গীড়া | রোগী 

সর্বদাই একাকী নির্জন স্থানে বসিয়া দুঃখভোগ করিতে ইচ্ছা করে। 

মনছঃথ অপরের নিকট প্রকাশ করেনা । মানসিক অবস্থা বদলান, 

প্রায়ই হিষ্টিবিয়া রোগগ্রস্ত অথবা উন্মাদ রোগীতে দেখিতে পাওয়া যাঁর । 

আবার কোন প্রকার ভয় লাগিয়া পীড়া ভইলেও ইগ্রেসিয়া উপকারী । এক 

কথায় ইগ্নেসিয়! ম'নসিক পীড়ার মভোৌষধ। 

ইগ্সেসিয়া কেবল মাত্র মানসিক বাধিতে বাবহৃত হয়, এমন নে । 
যে সকল স্নায়ু মেরুদণ্ডের মধা হইতে বহির্গত ভইয়া, শরীরের অপরাপর 

বিশেষতঃ মাংসপেশিগুলির উপর কার্ধা করে, তাভাদিগের উপরও, 

ইগ্সেসিয়া স্বন্দর কার্ধা করিয়া থাকে । শিশু কিম্বা বালুক ভীত ভইয়া 
অথবা অতান্ত তিরষ্কৃত ও শাসিত হইয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে গভীর 

মানসিক ছখ বা কষ্ট প্রাপূ ভইবার পর, আক্ষেপ কিম্বা ফিট ভইতে 
থাকিলে ইগ্নেসিয়া পরম উপকারী । একটা স্ত্রীলোকের প্রসব হইবার 
পর অতান্ত ফিট, হইতেছিল। যিনি চিকিৎসা করিতেছিজেন নানা 

প্রকার ওষধ প্রয়োগ করিয়াও কিছুই ফল পাইলেন না । অবশেষে) 

রোগিণীর ফিটের সময়, পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাংলেন, 
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রোগিণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তখন চিকিৎসক তাহার 
আত্মীয় স্বজনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তীাভারা বলিলেন, উক্ত 
স্ীলোকটা তাহার মাতাঁকে অতাস্ত ভাল বাসিতেন, কয়েক দিবস হইল 
তাহার নৃত্যু হইয়াছে । তচ্ছ,বণে ৩৭ শক্তির ইগ্নেসিয়া প্রয়োগ করাতে 
তিনি স্ম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন। 

শরীরের মাঁংসপেশিগুলির নৃতা । এই লক্ষণটার ছারা বেশ বুঝিতে 
পারা যায় তাওব (কোরিয়া ) রোগে ইগ্নেসিয়া ব্যবজত ভয়। বিশ্যঃ 

ভাতি প্রযুক্ত অথবা ক্কমিজনিত কিন্বা দন্তেদগম কালীন তাণ্ডব বোগে 

' উপযোগী । স্টাগ্লেসিয় প্যাবালিসিস রোগে ৪ উপকারী । যে সকল মনুষোর 

ধাতু ভিষ্টরিয়! যুক্ত তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 
শ্লায়বায় শিরঃপীড়া_-শিরঃপাঁড়া় রোগী মনে করে থেন তাহার 

মস্তকের এক পার্থ দিয়া একটী পেরেক তাহার মাথার ভিতর 
বিদ্ধ হতঙেছে, চাপিয়া শয়ন করিলে উহার উপশম । মনে 

কোন প্রকার দারুণ আঘাত লাগিয়া এবন্প্রকার শিরঃগীড়া শইউলে, 

ইপ্নেসিয়া উত্তম | ইগ্রেসিয়ায় শিরঃপীড়ার আর একটী.কক্ষণ আছে___ 
বেদনা স্থান পরিবর্তন করে, বেদনার স্থান পরিবর্তনের সহিত কখন কখন 

বেদনার প্রকৃতিও বদলাইয়! যায়। সালফিউরিক এসিডের ন্যায় বেদনা 

ধারে ধীরে আর্ত হয়! হঠাৎ কমিয়া যায়; আবার হয়'ত বেলেডে'নার 

ন্যায় বেদনা ভঠাৎথ আর্ত হইয়া হঠাৎ কমিয়া যায় | একোনাহট, 
জেলসি'মনম, সাইলিসিরা, ভিরেউ্ম এন্ধম ইত্যাদি ওষধের ন্যায় বন্ 

পরিমাণ প্রস্রাব হইয়া শিরঃপীড়া আরোগা হইয়া যায়। (প্রায়ই 

হিষ্টিরিয়া! গ্রস্ত কিন্বা নার্ভাস ক্ত্ীলোকদিগের এই প্রকার হইয়া, 
থাকে । ৃ 

নিম্নলিখিত কারণগুলিতে শিরঃপীড়ার বৃদ্ধি তওয়া, ইগ্নেসিয়ার লক্ষণ 
বিশেঞ। কাফি সেবন, ধূমপান, অতিরিক্ত নস্য ব্যবহার করা, তামাকের 

১০ 
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পূম গ্রহণ করা, অভিরিক্ত মানাঘোগের সাত মলত্যাগ করা ইভাদি। 

তগ্নেসিগায় সোরিনমের নায় ক্ষুধার সভিত মাথার যন্ত্রণার উদয় ভইয়া 

থাকে । হালা বাতাস, ভঠাং মস্তক সঞ্চালিত করা, নাচের দিকে ঝোঁক, 

অবস্তথতির পাপণভুন করা, তপাড়ান, উপবদিকে বন্ৃক্ষণ ভাকাইয়া থাকা 

হত্যাদি কারণে শিওপীডাব বুদ্ধি হয়। 

পর্যাপু পংকমাণ মঞ্তাগ, মাথাটা চাপিয়া শয়ন কবা, বাহিক উত্তাপ 

প্রয়োগ ই তার কারণে শিপঃপাড়ার ভাস হহরা থাকে । 

গপমর্পো, ইগ্লেসয়াপ ক৩ঙতকগুলি লক্ষণ দে'থতে পাশয়া যায় । গলার 

মধ্যে তগ্নেসিয়ার একটা আশ্ধা লক্ষণ এই, রোগিণী মনে করে তাহার 
পাকস্তণি তে একটা 'গাপার ন্যায় পদার্থ বরাবর গলা পর্যাপ্ত উঠিয়া 
আসতেছে এবং তজ্জ!নত 'রা'গণীর গণাটা যেন বদ্ধ হইয়া! যাইতেছে । 

রোগিণা পুনঃ পুনঃ উহ্ভাকে গলাধঃকরণ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু উহা 

পুনঃ পুনঃ উপর দিকে উঠিয়া আসিয়া 'নিতীন্ত কষ্টদায়ক ভয়। 

এ প্রকার অবস্থা প্রায়হ কোন কারণে অত্যন্ত খত অথবা ক্রন্দন 

কারবার চেষ্টা, করিণে হইয়া থাকে । টন্সিণের প্রদাহ এবং ডিপথিরিয়া 

রোগেও ভ'গ্রণিয়া বাবন্ৃত ভশ্য়া থাকে । একন্প্রকার বোগীতে য্দাপি 

গলাধঃকরণে বেগের যন্ত্রণার উপশম হয়, অথবা দ্ুইখার গলাধঃকরণের 

মধাবস্ভী সময় যন্ত্রণার 5দ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাভা শইলে ইগ্নেসিয়া 

উত্তম । আর একটা আশ্চর্ধা লক্গণ ভগ্নেসিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, রো” 

তরল পদার্থ গলাধঃকরণে নিতান্ত কষ্ট বোধ করে কিন্তু শুফ থাদা ভোজনে 

তাহার কোনই কষ্ট হয় ন'। লাকেসিস নামক ওউষধেও উক্ত লক্ষণটা 

বর্তমান আছে কিন্ত বাপ্টিসয়ায় ঠিক উহার বিপারিত লক্গণ দেখিতে 

পাওয়া যায়, ৩রণ পদার্থ সভ্ভে গলাধঃকরণ করিতে পারে কিন্তু অতি 

সামানা শুক্ষ খাদা গলায় আটক্াইয়া যায়। 

ইঞ্সেসিয়ার আরও কতক গুলি পথ প্রদর্শক লক্ষণ নিষ্সে প্রদত্ত/ইইল। 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ৬৯ 

ধূমপানে নিতান্ত অশিচ্ছা,ধুমপান কারিদে সকণ প্রকার পক্ষণের বুদ্ধি 

হয়া থাকে । পাকস্থাল মধো শূন্য শু বার । তখেদয়ার রাগীতে 

প্রায় এহ লক্ষণটার সাঁহত দীঘ 'নশ্বাস পরশাগ করা অর্থাৎ মনঢ:থ 

ক্ভাপক লক্ষণ সমুহ উদয় হয়া থকে । হাহড়াসটিস ৪ সিপিয়াতে ৪ 

উক্ত প্রকার লক্ষণ দুষ্ট হয় কিন্তু অঙ্গান্ত লঙ্গণ দ্বারা ভাগ্নে'সমার ম'তত 

উাদিগের পার্থকা নির্ণয় করিতে হবে বোগী মনে কবে তাভার 

পাকশ্থলিটা পি হয়া ঝআলয়া পিছে? হাপকাক নামক গুষুপও 

এই প্রকারের লঙগণ দেখিতে পাওয়া যায়। [িষ্টিবয়াতস্থা স্ালাকদিগের 

উদরের শ্ু্রুগে উপরোদিখিত লক্ষণ গুলি দুষ্ট ভাগে ভাপ্রাসয়। মভৌধ। 

ইঞ্জোনয়া হন্টাবমিটেন্ট জুরর একটী উৎকৃষ্ট উধধ। বহু বস 

বাবৎ কুইনাহইন সেবন করিয়া, জব পুরাতনে পরিণত হহলেও হগ্েসিয়। 

দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায় । জরের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি ইগ্লেসিয়ার 

চরিত্রগত। জ্বরে, কেবলমাত্র শীতের সময় পিপাসা ; বাহ্িক 
উত্তাপ প্রয়োগে গীড়ার উপশম হয়) গাত্র, বস্ত্র দ্বারা আচ্গাদভ করিলে 

উত্তাপ অত্ান্ত বদ্ধিত হয়) শীতের সময় মুখ মণ্ডল রক্কুব্) এই চারিটা 

লক্ষণ ইগ্পেপিয়ার আতিশয় প্রিয় । জ্বরে শীতাবস্থায় পিপাসা, অন্ত কোন 

অবস্থায় পিপাসা নাই, এই লক্ষণটা হগ্নেসিয়া বাতিরেকে আর কোন গুষধে 

দেখিতে পাওয়া যায় না। শীভাপস্থায় মুখমণ্ডল রক্তণ এবং সব্বদ। 

আগুন 'অথবা কোন প্রকার বাখিক ঢত্তাপে রোগী নিতান্ত ভাল বোধ 

করে, সেন কারণ, রোগী উননের পার্খে অথবা এ প্রকার কোন গরম 

স্থানে থাকিতে বড়ই ভালবাসে । 
১ প্ 

নাক্সভমিকার ন্যায়, তপ্নেসিয়াতে ও গুহ্াদ্ধার ও গুহ্াপথের কতকগুলি 

লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার। গুহাপথটী বাহির (1770181505০ 

07০75010170) ) হইয়' পড়া, ইগ্নেসিয়ার টারএগত লক্ষণ । নক্মভমিকাঁর 

তায়, ইগ্নে'সয়ায় পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা? হয় ।কন্ত মলত্যাগ 
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করিতে চেষ্টা করিলে মলের পরিবর্তে গুহাপথটা বাহির হইয়া 

পড়ে । রোগী মলত্যাগ করিবার সময়, তাহার মলঘার বাহির ভইয়! 

পড়িবার ভয়ে কৌথ দিতে পারে না । মলত্যাগ করিবার পর গুহাদ্বারে 

এক প্রকার যন্ত্রণা হইয়া থাকে এবং উক্ত যন্ত্রণা! প্রায় ছুই ঘণ্টা পর্যান্ত 

থাকে । নাইটি,ক এপিডেও উক্ত প্রকার যন্ত্রণা তরল মলতাগের পর 

হইয়া! থাকে । গুহাপথে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা উপর দিকে ধাবিত হয়। 

এই লক্ষণটা ইগ্রেসিয়ার অতিশয় প্প্িয়। এবম্প্রকারের যন্ত্রণা মলত্যাগ 

করিবার পরও দেখিতে পাওয়! যায়। 

॥ সচরাচর :০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ককিউলাস ইণ্ডিকাস। 
(৮6000011115 11101005 ), 

মনুষ্য শরীরস্থ সাধু বিধানের অন্তর্গত মেরুমর্জার উপর ইহার কাধ্য 

দোখতে পাওয়া যায়। মস্তিষ্ষ ভইতে গোল একটা দড়াঁর স্তায় পদার্থ পুনের 

শিরর্দাড়ার মধ্য দিয়া বরাবর কটিদেশের নিম্ন পরাস্ত আগমন করিয়াছে, 

উহাকে ডাক্তারি ভাষায় স্পাইন্তাল কর্ভ বলে, এই স্পাইন্টাল কর্ডের গাত্র 

হইতে সরু সরু সুতার শ্তায় পদার্থ নির্গত হইয়া হন্ত পদ ইত্যাদি স্থানে 

ুড়াইয়া পাঁড়য়াছে এই গুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় ন্নাযু এবং ডাক্তারি 

ভায়ায় নার্ভ বলে। ন্নারু অথবা নার্ভ যাহাইা বলুন উহ্থার প্রত্যেক স্থৃত্রে 
ঢুইটা করিয়া তার আছে, অর্থাৎ দুইটা সরু সরু সুত্র মিলিত হইয়া 

একটাতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত: ভুইটা তারের পৃথক্ গুণ দেখিতে 

পাওয়া যায়। একটা তার বোধশক্তি উৎপাদন করে অর্থাৎ কোঁন 
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প্রকার আঘাত লাগিলে অথবা স্পশ করিলে যাহা আমরা বুঝিতে 

পারি উক্ত বোধশক্তি উৎপাদন কর! একটী শুত্রের কাধ্য এবং অপরটা 

হুন্ত পদ চালনা করা ইত্যাদি কার্ষো সাাষ্য করিয়া থাকে । 

ককিউল[স মেরুদণ্ডের উপর বিশেষত: চালনকারী ন্নাধু স্থত্রের উপর 

পক্ষাঘাতের স্তায় ছুর্বলতা উৎপাদন করে। সেই কারণ যে সকল 

পক্ষাঘাত রোগ মেরুদ ও হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের পক্ষে ককিউলাস 

উত্তম 1 উক্র প্রকার ব্যাধির প্রথম অবস্থায় কটিদেশে পক্ষাঘাতের 

ক্ঞায় দুর্বলতা বোধ হয়। চলিয়া নবেড়াইবার সময় মনে হয়, কটিদেশ 

আর শরীনক্কে ধারণ করিতে পারিতেছে না। নিক্মশাখার দূর্বলতা, 

বেড়াইতে বেড়াইতে হাটু ভাঙ্গিয়া বার,পদতল যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে । 

জানু দ্ুইটী এমন বেদনা করে, মনে হয় যেন জাতায় পেশা হইতেছে । 

বানু দুটা অসাড় হইয়া যায় এবং মনে হয় যেন হস্ত ফুলিয়াছে। প্রথমে 

একটী হস্ত অসাড় হইয়1, পরে অপরটা অসাড় হয়। 
ভলাণ্টারি মাসল-_মাননীয় বিখ্যাত ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী 

মহাশয় ভলান্টারি মাস্লূকে এচ্ছিক মাংসপোশী বলিস্ঈ'ছেন । আমিও 
তাহাকেই অন্ুনরণ করিব; কিন্ত আমি পাঠক এবং পাঠিক? উভয়ই 

আশা, করি বলিয়া, আমাকে আরও একটু পরিক্ষার করিয়া লিখিতে 

হইবে । এচ্ছিক মাংসপেশী অর্থে, "্সামাদিগের শরীর মধ্যস্থ যে সকল 

মাংসপেশীগুলি আমাদিগের ইস্থ ব্যতিরেকে নিজ ইচ্ছায় উপযুক্ত কার্য 

সম্পন্ন করিয়া থাকে ; বেমন বক্ষ মধ্যস্থ “ধুক্ ধুকি“ অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড 
(17710 নিজ ইচ্ছামত কার্য করিতেছে কাহারও আদেশের অপেক্ষা 

নাই; তদ্রপ অনেক মাংসপেশী আমাদিগের শরীর মধ্যে নিজ ইচ্ছার 

কাধ্য সম্পন্ন করিক্া থাকে, আমাদিগের আদেশের অপেক্ষা রাখেনা, 

ইহ্বাখুদগকে ভলাণ্টারি মাসল্স্ বা এ্রচ্ছিক মাংসপেশ্টী কহে। 

খ্যাত ডাক্তার প্রেরি, ডান্হাম, ইহারা সকলেই বলিতেছেন 
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প্রচ্ছিক মাংসপেশীর উপর ককিউলাসের কার্যা প্রধান । মহাত্মা! ভানিমান 

যখন ককি টলাসকে মন্ুষা শরখরে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়কার 

কতক গুলি লক্ষণদৃষ্টে, মাননীর ডাক্তার হিটজও উপরোল্লি'থত মত 

সমর্থন করেন। 

গীবাদেশের মাংসপেশীর ছন্বলতা এসং মস্তকটী ভারি বোধ, মাঁংস- 

পেশীগুলি এত ছুব্ল নে মাথাটীকে ধারণ করিতে পারে না। ক্টিদেশে 
পন্যাবাতের গায় বেদন', দক মাংসপেশী গালতে আংছ্রামাড়িভাবে 

এক প্রকার আক্ষেপসূক্ত টা'নিয়া-ধরার ন্যায় বেদনা, তজ্জন্য রোগী 

চণিতে পারে না। দ্রববলতা জ!নত হাটু ছটী ভাঙ্গিয়! গড়ে, চলিবার 
সময় রোগী মাতালের ন্যার টপ্তে টিতে এক পার্থে পড়িয়া যাইবার 

নায় হহয়া থাকে । খাদ্যা'দ মুখ ৩লিবার সময় ভন্ত কাপতে থাকে 

হস্ত যত উপরে উঠান হয়, ত৩ আধক কাপতে থাকে । কখন প' 

অপাড় আবার কখন হাত মগাড়। এই একটা হস্তে কোন প্রকার 

সাড় নাই আবার পরক্ষণে অপর তস্তটা তদ্রপ 1 উপবেশনাবস্থায় পায়ের 

পাতা তুটী অশাড়। কটিদেশের হেদনার সহিত সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাতিক 

দুর্বলতা | 

নিম্নলিখিত লক্ষণগুণি সব্বাঙ্গিক ভুর্বলতার প্রথমে অথবা! সহিত 

দোখতে পাওয়া যায়। আহার কিন্বা পানের পর, মাথাটী কেমন এক 
প্রকার গুলাহয়া যায়। নেশা করার ন্যায় মাথা ঘুরে এবং মনের 

মধোও ভয়ানক গোপযোগ চপিতে থাকে । খিষ্ভানা হইতে উঠিবাঁর 

সমক্দঈ এত মাথা ঘুরয়া উঠ যে, রোগী বিছানাতে শুইতে বাধা হয়। 

শিরঃপীড়ার সহিত গা বমি বমি করে এবং বমন করিবার জন্য ইচ্ছা হয়। 

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি গাড়িতে কিস্বা নৌকারোহন করিলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হইক্স। থাকে । 

"খালি খালি কোধ"ণ-এই লক্ষপটাও ককিউলাসের €বশেষ 
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চরিব্রগত লক্ষণ, এ প্রকার “খালি খালি বোধ“ ভ্রববলতাজনিত হইয়া 

থাকে । মস্তক মধ্যে খালি খালি বোধ; উদর, বক্ষস্থগ) পাকগ্'ল ইতাাদি 

যু কোন স্কানে খালি খালি বোধ হহতে পারে। 

শিরঃপীড়ার সহিত গা! বমিবমি করা, ককিছলাসের চ্িহগত লক্ষণ । 

কোন প্রকার ধাতু মুখ মধো ধারণ করিলে মুখের আস্বা॥ যে প্রকার 

হক্স,রোগীর মুখের আশ্বাদ সেই প্রকার হয়া থাকে । 

স্্রীলোকন্দিগের প্লতু ঘটিত গোলযোগেও ককিউলাস বাবহত ইসা 
থ)কে | পেটা অত্যন্ত ফাঁপা । উদরে কামড়ান মত বেদনা । 

প্লুতু ঘটিত সাগে যদ্যপি রোগিণী অশ্টান্ত হূর্বলতা বোধ করে, এমন 

কি কথ কহিতে, চলিতে, উঠিতে অত্যন্ত ছুব্বলতা বোধ হয়, তাহ। 

হইলে ককিউলাস অতীব উৎকৃষ্ট ওঁষধ। কাব্বো এনিমেপিস নামক 

ওউষধে€ অত্যন্ত দুব্বলতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কান্দে! এনমলিসে 

অধিক ধাতু আবে বোগিণী দুর্বলতা বোধ করে। ককিউপাসে আঁক 
খতুত্রাব একেবারে নাই, পরন্ত দিন দিন খতুত্রাব কমিয়। ক্রমে প্রদর 

(লিউকোরিয়া) দেখা দেয় | 

ককিউলাঁমের বিশেষ চরিত্রগত্ত লক্ষণ চারটা নিম্নে পুন্ঃরাণ প্রদত্ত 

হইল! ১। গ্রীবাদেশের মাংসপেশীর হুর্বলতা এবং মন্তাকে ভারি বোধ । 

২। গাড়ি কিম্বা নৌকারোহণে কোগের বৃদ্ধি। ৩। শরীক নানা 

যন্ত্রে ্ুববণত1 এবং খালি বোধ। ৪1 অতিরিক্ত পরিশ্রম অথবা রাত্রি 

জাগরণ ইতি কারণে রোগ । 

উদরে অতাম্ত বাষু জন্মাইয়! উদরটী ফুলিয়া উঠা । রোগী মনে কবে 

যেন, তাহার উদর মধ্যে কতকগুলি খোচা কিন্বা পাথর পোরা রহিয়াছে । 

প্রায়ই মধ্য রাত্রে রোগের বুদ্ধি। মনে হয় যেন উদরের নানা স্থানে বাযু 

ছড়াউয়া রহিয়াছে কিন্তু অধোবাযু নিঃম্বরণ হইলেও উপশম হয় না। 

৮চরাচর ৩০ হইতে উদ্ধশক্তি । 
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ইহার সাধারণ নাম হেমলক। এই বিষদ্বার দার্শনিক মহাপপ্তিত 

সক্রেটিসকে হত্যা করা হইয়াছিল। এই ওঁষধটা সেবন করিলে 

চরণ, হইতে ক্রমশঃ সমস্ত শরীর অসাড় হয় :ও অবশেষে মুত্যু ঘটিয়া 

থাকে, সেই কারণ যে সকল পক্ষাঘাত রোগ চরণ হইতে আরস্ত ভইয়া, 

উপর দিকে উঠিতে থাকে তাহার পক্ষে কোনিয়ম উত্তম | « 

এই লক্ষণটা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ 1 ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন 

শয়ন করিলে অথব৷ পার্খ পরিবর্তন করিলে, মাথা ঘুরিয়া উঠে। মস্তক 

পার্থে ফিরাইলেই মাথা ঘ্বুরিয়া উঠা, কোনিয়মের অপেক্গাকৃত অধিক 

প্রিয় লক্ষণ। 

একটা রোগীর চরণ দিন দিন অসাড় হইয়া যাইতেছিল, সে অন্ধকারে 

দাড়াহতে পারন্সিত না। ব্রাস্ত! দিয়া যখন চলিয়া যাইত, তখন তাহার স্ত্রী 

'অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে থাকিয়।, রাস্তার উভয় পার নিরীক্ষণ করিত, কারণ 

রোগী কিঞ্চিম্মাত্র মস্তক ফিরাইলে মাথা ঘুরিয়া টলিয়া পড়িত । . এই 

রোগীকে কোনিয়ম প্রয়োগ করাতে, প্রথমে রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, ওষধ 

বন্ধ করিতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল স্বভাবতঃই কোনিয়মে 
এই প্রকার হইয়! থাকে । উক্ত রোগীকে সি, এম, শক্তির কোনিয়ম এক 

স্শ্রাঘ হইতে চারি সপ্তাহ অন্তর, একবার করিয়া প্রয়োগ কর হইয়াছিল 

সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে প্রাক এক বৎসর লাগিয়াছিল। উক্ত প্রকার 
মাথা,ঘে!রা কোনিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ ৷ বুদ্ধদিগের মাথা ঘোরা . কিন্বা 

জ্বরাঘু অথব! ডিম্বাধারেব কোন রোগের সহিত উক্ত প্রকারের মাথাদোরা 

থাকিলে, কোনিয়মক্ে স্মরণ করিবেন । চ. 
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কোনিয়ম চক্ষুগ্রদাহে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রাত্রে চক্ষের যন্ত্রণার 

বৃদ্ধি, সামানা মাত্র আলোক লাগিলেই চক্ষের যন্ত্রণা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়| অন্ধকার গুহে ৪ চাপনে উপশম । জেলসিমিয়ম. কষ্টিকম, 

সিপিয়ার ন্যায় “চক্ষের পাতাটি ঝুলিয়া পড়া” কোনিয়মে দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিবার পর, উক্ত স্থানে স্ফীতি রহিয়া 

যাওয়' | তুন্মধো সুচিবিদ্ধবৎ বেদনা । ইউটেরাস, পাকস্থলি, স্তন 

ইতাদি স্থানের ক্ষীতিতে এমন কি ক্যান্লার রোগেও কোনিয়ম স্ন্নর 

কার্ষধা করিয়া থাকে । উক্ত প্রকার স্ফীতি কিম্বা ক্যান্সার যাপি 

আঘাতাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে কোনিয়ম আঁধকতর ফল দান 

করে। কোন প্রকার আঘাতাদির পর, কোন স্ীতিতে যদ্যপি পাথরের 

নায় শক্ত ও ভার বোধ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে প্রথমে কোনিয্নমকে 

স্মরণ করা কর্তবা। স্তনে শক্ত ও ফুল হইলে দক্ষিণ দ্রিকের জন্ত কোনি- 

যম এবং বাম দিকের জনা সাইলিসিয়া ব্যবহৃত হয়। ভ্ত্রীলোকদিগের 

প্রত্যেকবার খতুর সমগ্ন স্তন ভারি, বড় এবং অতান্ত স্দেনা, বেড়াইলে 

অথবা সামান্য ঝাঁকি লাগিলে অত্যন্ত লাগে । কোনিয়মে হুলবিদ্ধবৎ 

বেদনা এবং জ্বাপা আছে, এস্লে এপিস মেলিফিকার সহিত ভ্রম হইতে 

পাবে কিন্ত অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় গুধদ নিব্বাচন করিতে হইবে। 

জননেন্দ্িয়ের উপরও কোনিয়মের সুন্দর কার্ধা দেখিতে পাওয়া 

'বায়। লিঙ্গের অত্যান্ত দর্ধলতা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার ফুচিন্তা 

করে কিন্তু কার্যত ক্ছিই করিতে পারে না। স্ত্রীলোক দেখিলে অথবা 

আলিঙ্গন করিলে বাধ্য স্খলন হইয়া যায় অথবা লিঙ্গোদ্রেক হইবার পর 

আনিঙ্গন করিবার সময়, উহা শিথিল হইয়া পড়ে। উক্ত প্রকার 

রে'গ হইতে ক্রমশঃ এক প্রকার মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। রোগীর 

কিচই .ভাল লাগে না, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে সহজেই বিরক্ত হয়, 
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কল্পনায় নিজের রোগের নানা প্রকার বিষময় ফল ভোগ করে 

এবন্প্রকার মানসিক অণঠা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই দেখিতে পাওয়া যান্স। 

স্ত্রী 1কম্বা পুরুষ অতিরিক্ত কামাচার করিয়া অথবা একেবারেই কৌমার্ষ: 

ব্রত 'অবলশ্বন করিম, উক্ত প্রকার মানসিক রোগগ্রস্থ হইলে এবং 

তাহার সহিত কোনয়মের চারত্রগত মাথাঘোরা খর্তমান থাকিলে 

কোনয়ম 'নতান্ত উপকারা। 

মু থাকিয়া থাকিয়া নির্গত হয়, অর্থাৎ প্রত্রাব সরল লহে। এই 

প্রকার মুশ্ররোগ প্রায়ই বৃদ্ধধিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। 

রোগা শিদ্র( যাইলেই খন্য হইতে থাকে, এমন কি ভত্দীবেশ 
হলে বন্ম হয়। এই *ক্ষণটী কোনিয়মের অতিশয় প্রি» লক্ষণ। 
কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবপম্বনে ডাক্তার লিপি, একটা অশিতী বর্ষ 

বয়ঙ্ধ বুদ্ধের পক্ষাঘাত আরোগা ক'রয়াছিণেন। 

উদরামম্ -বুদ্ধণিগের উদরামযজে কপন কখন কোনিম্ম ব্যবহৃত 

হয়। মুতের লক্ষণ প্রধান। মুত্র থাকিয়া থাকিয়া নিগত হওয়া অর্থাৎ 

একবার থামিঞ* যায় আবার হইতে থাকে, এই লক্ষণটী অবলম্বনে 

উদরামরে কোনিয়ম প্রয়োগ করা বাহতে পারে । সচরাচর ৩০৭ হইতে 

উচ্চপক্তি বাবচার্ম্য। 

ইস্কিউলাস হিপোকাষ্টেনম | 
(41550011015 1711)1)90250570101) 

কটিবেদনা-_পশ্চান্দিকে পাছার উপর যে অস্থখানি (সেক্রাঃ়') 

আছে, সেহ স্থান হইতে উরু পর্যন্ত মন্দ মন্দ বেদনা । উক্ত বোন! 
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চল 
পি বেড়াইলে অথবা সন্মুখদিকে ঝুঁকিলে নিতান্ত বুদ্ধি ভষ্টয়া থাকে, এই 

লক্ষণটা হক্ষিউলাসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ | উঞ্ষিউপাঁসের আর একট; 

“চরিন্রগত লঙ্গণ এই, রোগী মনে কবে ভাভাপ শুহাদাপদেপ মধ্যে কতকগুলি 

কাটি খোচা পোরা রচিগাছে | অশরোগে গুভা ছারে খোচা খোচা বোধ 

দেখিতে পাওয়া যায়, সে কারণ হক্কিউলাস অশংরাগের এক্টী মভৌবধ। 

গুহ্যপথটা শুক 'এবং পুর্ণ বোপ অথবা রোগী মনে করে যেন কতকগুলি 

ছোট খোঁচা দ্বারা গুশ্যপথ পু রাহাছে । 

“ উপরোলিখিত লক্ষণ গুলি, জরায়ুর স্থানচুতি অথবা পদাহ কিন্ব 

প্রদরআার ঈত্যাদি বোগে দেখিতে পাহলে, হঞ্ছচিপাস প্রয়োগ করা 

যাইতে পারে। অনেক অতি কঠিন প্রদরশআ্রাব (লিউকোরিয়া ) উক্ত 

লক্ষণ অবলম্বনে, ইক্কিউলাস দ্বারা শিরামর হহয়াছে। 

সদ্দি এবং গলক্ষত (বাগে ও হক্কিউপাম অঠিশয় উপকারা। ইক্ষিউ- 

লাসের সর্দি আসেনিফের ন্যায় পাতপা জলবত এবং জ্বালাযুক্ত [কিন্ত 

হঞ্ষিউলাসের বিশেষত্ব এই, ক্ষতবৎ বোধ ও রাগী ঠাও। বাহাস নিশ্বাস 

দ্বারা গ্রঃণ করিতে পারে না। 

পুরাতন কিন্বা তরুণ গলক্ষততেও টপরোলিখিত লক্ষণ বর্তমান 

থাকিলে ইস্কিউলাস উপকারী । 

উদরাময়-_ইন্কিউলাস পুবাতন উদরাময়ে উত্তম । অর্শরোগগ্রস্থ 

বাক্তির উদরাময়ে হস্ষিউলাসেন চ'বত্রগত কটি বেদশ। বভ্তঘান থাকিলে; 

ইভাকে প্রয়োগ করা নিতান্ত কর্তব্য । শেডাহলে বিম্ব। সম্মুখ 

দিকে ঝ্ুকিলে কটিবেদনার 'এভ ব্বাদ্ধি হর থে, শী মনে: 
করে যেন তাহার কোমর ভাঙ্গিয়। বাইবে। 



জিন্কম মেটালিকম । 

(%/11700110) ১15121100101) 

ন্নায়বার ছুর্ববলত।-_জিঙ্কমের একটা প্রিয় লক্ষণ। স্নামুমণ্ডলের 
উপর জিঙ্কমের অদ্ভুত ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। ভাম কিন্বা স্কারলাটিনা ইত্যাদি 
রোগে বদ্যপি ছুব্বণতা জনিত চন্মোন্তেধ গুলি উঠিতে ন! পারে, তাহা 
হইলে জিঙ্কম তাহার পক্ষে উত্তম। এক কথায় বগিতে হইলে, স্ায়বীয় 

তব্বলতা জনিত যদ্যপি রোগের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাৎ হইস:৮*€রাগীর 
জীবন বিপন্ন হয় তাহা হইলে জিষ্কম হ্ুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । 

এই স্থলে চিকিৎসকের বিচার শক্তির প্রয়োজন । অতি ধীরভাবে 

বিচার করিয়া দেখিতে হইবে বে, প্রকৃত জীবনীশক্তির ছুর্বলতা জনিত 

অথনা সোরা কিন্বা অন্য কোন কারণে রোগ আরোগ্য হইতেছে না। 

হাপানি কাসিতে বক্ষে ছব্বলতাঁ, রোগী কফ তুলিতে পারেনা কিন্তু সর্দি 

উত্ভিয়া যাইলে৩রাগা উপশম বোধ করে। রোগিণীর খতু স্রাব হয় না 

কিন্ত খতু আব হইলে, আর কোনই অন্গুথ থাকে না (ল্যাকেসিস )। 

ন্নায়বীয় দ্ুব্বলতা রোগীকে কোন প্রকার মাদক দ্রব্য অথবা মদ্য সেবন 

করিতে দেয় না, অতি অন্পমাত্র মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিলে, যদিচ অতি 

অন্ন সময়ের জন্য মন্ততা আসিয়া রোগীকে কিঞ্চিৎ সুস্থতা প্রদান করে, 

তথাচ পরক্ষণেই রোগ অতিশয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । গ্লোনোইন, 

[িভাম, ফুওরিক এপিভ, এট্টিমনিয়ম জুডম ইত্যাদি অনেক ওষধে 

“কান প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনের পর রোগের বুদ্ধি” এই লক্ষণটী 

দেখিতে পাওয়া! যায় কিন্তু তন্মধ্যে জিঙ্কম সব্বপ্রধান। আরও মনে 

রাঁখিবেন যে, জিঙ্কমের রোগীর শরীরে মাদক দ্রব্য সহ্য ন1 হওয়ার 

প্রধান করণ জীবনীএক্তির দুর্বলতা | ক, 
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বন্ুক্ষণ ঘাড় একভাবে অথবা উচ্চ বালিসে রাখিলে যে প্রকার বেদনা 

হয়, প্রীবাদেশে উক্ত প্রকারের বেদনা । অনবরত লিখিলে কিম্বা কোন 

কার্যাকরিলে রোগের বৃদ্ধি। কটিবেদনা, উপবেশনাবস্থায় বুদ্ধি এবং 

বেড়াইলে উপশম | এই সময় রসটক্সকে মনে হয়। জিঙ্কমের বিশেষত্ব এই 

বসটক্সের গায় সব্বাঙ্গিক কষ্ট অনবরত স্থিতি পরিবর্তনে উপশম হয় না। 

পালসেটিলাতেও উক্ত প্রকারের কটি বেদনা গমনাগমনের উপশম হয় 

কিন্তু তৎসহিত পলসেটিলায় খু সম্বন্ধীয় গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

অতিরিক্ত সত্রীসহবাস এবং ইন্দ্রির দৌর্ধল্যের সহিত কটিবেদনা জিঙ্কমের 

আর একটা লক্ষণ। কোব্যাল্টম্ নামক ওউঁষধের কটিবেদনার সভিত 
জিদ্কমের কটিবেদনা প্রীয় সমভাবাপন্ন, কারণ অতিরিক্ত স্ত্রীনহবাস এবং 

ইন্দ্র দৌর্বল্য কোব্যাল্টমের একটী কারণ বিশেষ । ইহার মীমাংস! 

এই, জি্কামের কটিবেদনা শুক্রক্ষরণের পর উপশম হয় কিন্ত কোবাল,: 

টম নামক ওষধে তাতা হয় না। 

নিন্ন শাখার কম্পন-ইহাঁ জিঙ্কমের একটী চরিত্রগত লক্ষণ 

এহ লক্ষণটা ভ্রর্ধবলতা পরিচায়ক । অধিকাংশ জিঙ্কামের রোগীতে 

নিম্ন শাখার কম্পন দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী শয়ন কিম্বা উপবেশন 

করিরা আছে কিন্ত তাঁভার চরণ কাপিতেছে বা নড়িতেছে । মেরুদণ্ডের 

মধো জালা বোধ। উপরে কোন প্রকার গরম কিস্বা অন্ত কিছু 

অনুভব ভয় না কিন্ত রোগী মেরুদুগ্ডের মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা বোধ করে। 

শরীরস্থ নানা স্থানের মাসপেশির নৃত্য | শরীরস্থ নান! স্থানে মাংসপেশির 

এই প্রকার নৃতা আরোগ্য করিতে ইগ্নেসিয়া, এগাবিকাস এবং জিঙ্ক 

প্রধান। 

সবর্ব শরীরের কম্পমান অবস্থা--জিষ্কাম এ প্রকাঁর অবস্থার ও 
একি মহৌষধ বিশেষ । এ লক্ষণটীও দুর্বলতা পরিচায়ক । রোগীর 

নিজের হস্ত ও পদের কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক গতির উপর প্রভৃত্ব 
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থাকে না। বিনা পক্ষাঘাতে এবম্প্রকার অবস্থা । এ প্রকার অবস্থা শীঘ্র 
বিদুরিত না হভলে পক্ষাঘাত হইবার সন্তান! । 

কোন প্রকার চন্মোছে অথবা দাত উঠা কিন্বা অন্য কোন রোগ 

বসিয়া গিয়া মস্তিকফে পীড়া হইলে ষদাপি জিঙ্কুলের, লক্ষণ প্রকাশ পায়, 

তাহা তহলে হতস্ততঃ না করয়া জিঙ্কম প্রয়োগ করা কর্তব্য । নিম্নে 

মাননীঘ্র ডাক্তার নাস প্রদত্ত একটী রোগিণীর বিবরণ দেওয়া হইল । 

একটি বংশাত বর্ষ বয়স্কা মিলার সর্বার্গিক দুর্বলতার সহিত 

শিরঃপীড়া এবং ক্ষুধামন্দ হ্ইয়াছিল। তাহার প্রধান অস্থুথ সব্বাঁজক 

ভন্বলতা। [তিনি স্কুলে পড়িভেন। প্রথমে জেলসিমিয়ম স্দয়া পরে 

বাহ ওনিয়া (প্রয়োগ করা হয়। উক্ত চিকিৎসাগ পোগিনী ধীরে ধীরে 

আরোগ্য ৬5ঠে পাগিলেন । এক দিবস বাত্রে ঘন্ম ভওয়াতে তিনি তাহার 

গাজের আবরণ খুণিয়া ফে'লয়াছিলেন, তজ্জনিত ঠাণ্ডা লাঁগয়া রোগ 

অত্যন্ত বাড়িয়া নিম্সপিখিত *ক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছিল। উদরটা 

অত্যন্ত ফাপা এবং ভয়ানক রক্ঞআাব, বিকার । এলুমেন প্রয়োগে রক্ত 

স্বাব থামিয়াও অতান্ত অধক ডব্বণ51 দৃ্ঘ হল । রোগিণী একেবারে 

অজ্ঞান, চক্ষুদ্টি বিস্ফা,রত ভইয়া চপর 1দকে ঠে'লয়া উঠিয়াছে,“শিব চক্ষু 

মস্তক্টা পশ্চাৎ্ৎ দিকে বক্র, রোগিণী অনবরত খিছ্ানার নিচের দিকে 
গড়াহয়া পড়িতেছে এবং সমস্ত শপীর এত কীপিতেছে বে, এমন কি, 

বিছানা পধ্যন্ত নাডতেছে । ভস্ত এখং পদ হইতে জানু পর্যান্ত মুত 

মন্ুধোর ন্যায় ঠাঞ্ডা, নাড়ী ক্ষীণ কিন্তু এত দ্রুত যে গণনা করা দুঃসাধ্য, 

অথাৎ নাস্তকফ্ষের পক্ষাঘাতের ম্যায় সকল লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইহল। 

রোগণীর জীন আশা সকলেই পরিত্যাগ কর্রিলেন। কিন্তু ডাক্তার 

ম্তাস ১০ ফোটা জঙ্কাম দুই ড।ম ঠাণ্ডা জলের সহি মিশ্রিত করিয়া, 

রোগিণীর বদ্ধ দণ্তের মধ্য দরগা কাঞ্চৎ কিঞ্চং প্রয়োগ কারিতে উদ্রাদেশ 

দিলেন। প্রার এক ঘণ্টা পরে রো!গণী চক্ষু নামাইগ ক্ষীণস্বরে ছুগ্ধ 
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চাতিল।* তিনি একটা নলের সাহায্যে প্রায় অর্ধ গ্লাস ছুগ্ধ সেবন 

করিলেন । ২৪ ঘণ্টার মধো এই একবার তাহার আহার হইল। কয়েক 

দিবস তাহাকে আর কোন ওঁষধ দেওয়া ভয় নাই কিন্ত, রোগিণী ধীরে ধীরে 
আরোগ্য পথে অগ্রসর ভইতে লাগিলেন। অবশেষে আরু৪ এক মাত্রা 

নক্স ভমিকায় বোগিণীা সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিলেন । 

উদ্রাময় উদরাময় অথবা রক্তামাশর রোগের প্রথমাবস্থায় প্রায়ই 

জিস্কম ব্যধহৃত তয় না। রোগ ক্রমশঃ কঠিনাকার ধারণ করিয়া মস্তিক্ষের 

চর্ববলতা উৎপণধন করিলে অথবা মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় হইলে জিঙ্কম উত্তম । 

শরীরে কোন প্রকার উত্তাপ নাহ, অথচ কট ক্বা সন্দাজিক কম্পন, ইহাঠ 
জিস্কচদর "লক্ষণ অর্থাত স্নায়খয় ছব্বলতা জঙ্কামকে নির্দেশ করিয়া দেয়। 

বালকদিগের দক্তোদগমে ব্যাঘাত জন্বিয়া, উদরাময়ের ভিত (ফিট হইতে 

থাকিলে এবং নিম্নলিখি5 লক্ষণ গুণ বর্তমান থাকিলে, জিঙ্কম সুন্দর কার্য্য 

করে; মুখমণ্ডল মলিন, উত্তাপ নাই, নিম্ন শাখা অনবরত চালনা করা, 

জোরে চিৎকার করিয়া উঠা, শরীরের মাংসপেশীগুলি খেঁচয় খোঁচয়। 

উঠা, অজ্ঞান অবস্থার পড়িয়া থাকা । নদ্রীবস্থার লাফাইয়চ কিম্বা 'চৎকার 

করিয়া অথবা শরীরস্থ মাংসপেশি খেঁগিয়া উঠা । ভয় পাইয়া, উঠিয়া 

চারিদিকে তাকাইতে থাকা। মাথাটী অনবরত এপাশ €গ1শ 

করিয়। নাড়িতে থাকা ইত্যাদি । 
সচরাচর ৩০ হইতে উচ্চশক্ত ব্যবহৃত হয়। 

ব্যানাম মেটালিকাম | 
(১162101110১ 0171100177)) 

বক্ষণধ্যে ভয়ানক ছুর্ববশ৬1--&্যানামের অতিশয় প্রির লক্ষণ। 

অন্য কোন ওষধে বক্ষে এ প্রকার ছুব্বলতা দেখিতে পাওয়া বায় না! । 
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কেবল মাত্র ফুস্ফুন্ ইত্যাদির পীভাতেই বক্ষে এবন্প্রকার ছুব্বলত। দৃষ্ট 
হইলে ষ্ট্যানাম ব্যবহৃত হয় এমন নহে; পাতলা দ্রব্ধল স্ত্রীলোকদিগের 

জরায়ুর স্থানচ্যুতির সহিত অথবা লিউকোরিয়ার সহিত বক্ষমধো দুর্বলতা 

বোধ হহলে ষ্ট্যানীম দ্বারা সুন্দর কার্য হইয়া থাকে । রোগিণী এত 

দুর্বল যে চৌকিতে বসিয়া পড়ে। সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় দুব্বলত', 

অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া থাকে (সিড়ি দিয়া উঠিবার সময় বুদ্ধি, বোর্যাক্ক, 

ক্যালকে )1 

ফুন্ফুসের ব্যাধিতে ও ট্ট্যানাম 'অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। ফুস্ফুসের 

রোগে নিন্নলিখিত লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে ট্রযানাম বাবহৃত হয়,। কাসির 

সহিত অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রেম্মা উঠে এবং উক্ত শ্রেম্মার আস্বাদ অত্যন্ত 

মিষ্ট অথবা লবণাক্ত । ষ্ট্যানাম বাতিরেক সিপিয়া ও কাালি-আইয়ড 

নামক ওবধেও লবণাক্ত কক দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই তিনটা ষধেই 

গাঢ়, ভারি, সবুজ অথবা ভরিদ্রা বর্ণের গর়ের দেখিতে পা€য়া যায়। ইহা 

দিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানাম এবং কাযালি-আইয়ডে নিশাঘন্ম আছে কিন্তু 

সিপিয়ায় নাই এবং ক্যালি আইবড অপেক্ষা ই্টানামে বক্ষমধ্যে দুব্বলতা' 

অতাস্ত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় । 

বেদন! অতি ধারে ধারে বুদ্ধি হইয়া, ধীরে ধীরে কমিয়! 

ঘায়_শ্সায়খীয় বেদনার চপিত্র গ্রারহ এহ প্রকার হইয়া থাকে । উদ্রশূল 

ইত্যাদি রোঁগে বেদনার চরিত্র উক্ত প্রকার হইলে ষ্্যানাম প্রয়োগ কর! 

কর্তব্য । হাতে উদরের যন্ত্রণা কলোসিস্ক এবং ব্রাইওনিমার স্টার 

চাপনে উপশম হয়। ষ্টানামের উদরশুলের সহিত কলোসিস্থের ভ্রদ 

হওয়ার নিতান্ত সম্ভাবন!। উক্ত প্রকারের বেদনা যদ্যপি কলোসিন্থে উপশম 

না হয়, এবং বোগী বহুদিবস উক্ত রোগ ভোগ করিতে থাকে, এবং উহা 

ক্রমশঃ পুরাতন রোগে পরিণত হয়, তাহা হইলে ষ্ট্যানামে উপকার হঈবার 

সম্ভাবনা আছে। বালকদিগের উদ্রশুলে রোগীকে স্বন্ধের উপর শয়ন 
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করাইয়া বেড়াইলে তাহার যন্ত্রনার উপশম হয় অর্থাৎ তাহার উদরটাতে চাপ 

পড়িলে উপশম বোধ করে। ষ্টানামের রোগীর মানসিক অবস্থা অতি 
শোচনীয়, সব্বদাই ছুঃখিত এবং আশাশন্/, সর্বদাই কাদিতে ইচ্ছা করে। 

_ উদরাময়__উদরাময় রোগে ষ্্যানাম অতি অল্পই ব্যবহৃত হহয়া থাকে, 
্যানামের মল সবুজ রং বিশিষ্ট ও চাপ চাপ। ষ্র্যানামের চরিত্রগত উদর- 

শুলই উদরাময়ের ওষধ নির্বাচনে সহায়। উদর বেদনায় উদরটী কোন 

শক্ত দ্রব্যের উপর চাঁপিয়া ধরিলে উপশম বোধ হয়, সেই কারণ বালুরু 

তাহার পেটটা, ধাত্রী কিন্বা মাতার স্বন্ধ অথবা হাটুর উপর চাপিয়া থাকে । 

সচরাচর .১১* হইতে উদ্ধ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

প্র্যাটিন। । 
(121201102 ) 

প্ল্যাটিনায় একটী অতি আশ্চধ্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

রোগী অত্যন্ত অহঙ্কারী, কাহাকেও ভ্রক্ষেপ করে না, সকলকেই হেয় মনে 

ত্ররে। বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাবিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় এবং 

তাহার ভাব ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করে যেন তাহার চতুদ্দিকস্থ মনুষ্য ও 

পদার্থ সমূহ হেয় এবং অপদার্থ । ইগ্নেসিয়া, ক্রোকাস, নঝ্স মস্কাটা ইত্যাদির 

ন্যায় প্ল্যাটিনাতে মানসিক লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা৷ আছে। একোনাইটের, 

ন্যায় প্লাটিনাতে মৃত্যুভয় দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম যে মানসিক. 
লক্ষণ ছুইটির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহারা প্লাটিনার বিশেষ চরিত্রগৃত 
লক্ষণ্। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটা রোগিণীর উন্মাদ রোগের 

চিকিৎস। করিয়াছিলেন । প্রথমে বিখ্যাত বিখ্যাত চিকিৎসকগণ রোগীণীর 
৭ 
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চিকিৎসা! করিয়া কোন ফল ন! পাওয়াতে তাহার উহাকে পাগলা গারদে 

পাঠাইতে উপদেশ দেন। রোগিণীর অভিভাবকেরা ধনবান, সেই কারণ 

উক্ত ডাক্তারদিগের মতানুযায়ী কার্য না করিয়া, হোমিওপ্যাথিক 

চিকিৎসা করাইবার মানসে, রোগিণীকে ডাক্তার স্ভাসের চিকিৎসাধিনে 

রাখিলেন। রোগিণীর মানসিক অবস্থ! প্র্যাটিনার ন্যায় ছিল, তদ্বাতিরেকে 

নিম্নলিখিত আর একটী প্লা্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া 

গিলাছিল। রোগিনীর মেরুদণ্ডের সমস্ত স্থানটাতে বেদনা, যখন এই 

বেদনা থাকিত সে সময় মানসিক লক্ষণ থাকিত না, আবার যখন মানসিক 

লক্ষণের উদ্দয় হইত, তখন উক্ত বেদনা থাকিত না। শারীবিক কোন 

কষ্টের সচিত মানসিক ব্যাধি পর্য্যাক় ক্রমে হওয়া, গ্ল্যাটিনার চরিত্রগত লক্ষণ 

সেই কারণ প্ল্যাটিন। প্রয়োগ করা হইঙ্গাছিল এবং রোগিণী সম্পূর্ণ 

আরোগ্য লাভ কতিগাছিলেন। প্রথম দিবস হইতেই রোগিণী আশ্চর্ধ্য 

ভাবে আরোগ্য হইয়াছিলেন | পরে ১৫ বৎসর কাল মধো একবারও উত্ত 

ব্যাধির পুনরাক্রমণের চিহ্ন মাত্র ও লক্ষিত হয় নাই । 

ষ্ানাষেন ন্যায় প্রযাটিনার বেদন। ধীরে ধীন্সে বুদ্ধি এবং ধীরে ধীরে হাস 

হইরা থাকে কিন্ত ইহাতে ্ট্যানামের নায় হুর্বলত! দেখিতে পাওয়া যায় 

না; ক্যামোমিলার ন্যায় বেদনার সহিত ঝি' ঝি" ধরাও প্রাযাটিনায় দেখিতে 

পাওয়া যায় এবং ছুইটী ওঁষধই মানসিক রোগের অতি উংকৃষ্ট গঁধধ কিত, 

ইহাদিগের উভয়ের বিশেষ পার্থক্য আছে, একটু চিন্তা করিয়! ওষধ দুইটা 

পাঠ করিলে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পান্িবেন। 

জননেক্রিক়ের উপরও প্ল্যাটিনার বিশেষ ক্ষমতা আছে। আঁতুড়ে 
স্ীলোকের কামোম্মাদ রোগ । রবোগিণীর যোনিঘ্বার হইতে তলপেট 

পর্যন্ত কুটু কুট করে। অতিরিক্ত সঙ্গমেচ্ছা, বিশেষতঃ কুমারী স্ত্রীলোক- 

দিগের অতান্ত সঙ্গমেচ্ছা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীলোকদিগের অভ্যধিক 

কামেচ্ছা এবং যোনিতে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণতা, এমন কিস্পশ পর্যযস্তও 
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করিতে দেয় না। এত স্পর্শাসহিষ্ুত। যে সুরত কাধ্যের সময় রোগিণী 
একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। স্ত্রীলোকদিগের অত্যধিক পরিমাণ 

খতুত্বাব, রক্ত কাল কাল চাপ চাপ। 

খতু শ্রাবের সহিত যোনিপথটী বাহির হইয়া! পড়া এবং যোনিতে 
'অতান্ত ম্পর্শাসহিষুতা, একেবারেই স্বামী সহবাস করিতে পারে না। 
এই লক্ষণ দুইটা প্র্যাটিনার অতিশয় চরিভ্রগত লক্ষণ । হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি 

রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ দুইটা দৃষ্ট হইলে প্লাটিনা প্রযোজ্য । 
কোষ্ঠবদ্ধ*_যদিচ কাদা কাঁদা মল, তথাচ মল মলদ্বারে আসিয়া! আট- 

কাইয়। থাকে, নির্গত হয় না। 

৩০ ভইতে উচ্চ শক্তি ব্যবহাধ্য | 

কালি হাইডিওডিকম। 
(1১011 119 011090100107 ) 

এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা এই গুঁষধটার নিতান্ত অপবাবহার করিয়! 

থাকেন। ক্যালি হাইডিওডিকম বা পটাস আইওডাইডকে উহার! 

সিফালন এবং পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ সমূহের মহৌষধ বিশেষ 
জানিয়া, অনবরত বাবহার করিয়া থাকেন । উহার! ক্যালি হাইড জ্রফিউল। 

'রোগেও ব্যবহার করেন, এলোপ্যাথিক ডাক্তারের কেন যে ক্রফিটলা 

রোগে এই ওষধটী ব্যবহার করেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ নুই,। 
ভীহারা বলেন যদিচ আমরা ইহার বিশেষ কিছু বিজ্ঞান সঙ্গত প্রমাণ 
দেখাইতে পারি না, তথাচ বলিঃ ইহাকে বহু দিবস যাবৎ ব্যবহার করিলে, 

রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম বদলাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে।. এ 
গ্রকাঁর অন্ধকারে টিল মারা অনেক ওষধ আছে | আর অধিক এ সম্বন্ধে 
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আলোঁচন! করিবার ক্ষমতা এখন নাই, তবে ছুঃখের বিষয় 'এই'বে, কি 

কুক্ষণে হোমিওপ্যাথির জন্ম হইয়াছিল, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে সত্য গাথা 

থাকিলেও এখন পর্য্যন্ত জগত ইহাকে একবাক্যে গ্রহণ করিতেছে না। 

শ্বাসযস্ত্রের উপর ক্যালি হাইডের সুন্দর ক্রিয়া আছে। অত্যন্ত অধিক 

টাণ্ড লাগিয়া কাসি হইলে অথবা! নিউমোনিয়ার পর কাসি আরোগ্য না 

হইয়া ক্রমে যঙ্ার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ইহ] সুন্দর কার্য করিয়া 

থাকে। বক্ষের গভীরতম্ প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত শ্লেম্সা উঠে। রোগী 

মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যস্থলের অস্থির মধ্যস্থান হইতে . শ্রেষ্সা, 

উঠিতেছে। কাসিবার এবং শ্র্েক্সা তুলিবার সময় উভয় স্কন্ষের মধ্যবর্তী 

স্থানে আড়াআড়ি ভাবে বেদনা । বক্ষ হইতে যে শ্রেম্মা অথবা গয়ের 

উঠিতে থাকে তাহ! গাঢ় এবং পরিমাণ স্ন্যন্ত অধিক। এবন্প্রকারের 

শ্লেম্মা ষ্ট্যানাম এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া নামক ওষধেও দেখিতে পাওয়া ধায় 

কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্ট্যানামের গয়েরের 'মাস্বাদ মিষ্ট, স্যান্গুই 

নেরিয়ার রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং গয়ের সমস্তই দুর্ণন্ধবুক্ত, কিন্তু 
ক্যালি হাইডের গয়ের লবণাক্ত । ষ্র্যানাম এবং ক্যালি হাইডে আর এক 

প্রকারের গয়ের দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যায় গয়ের। 

এই প্রকার শ্রেম্া সববাঙ্গিক শোথ রোগে কিম্বা কেবল মাত্র ফুস্কুসের 

শোথ রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। সাবানের ফেনার ন্যার গয়ের ক্যালি-. 

হাইডের অধিক প্রিয় লক্ষণ নহে। বহুপরিমাণ, ঘন, সবুজাভাবুক্ত, লোন্তা 

গয়ের ক্যালি হাইডের চরিত্রগত লক্ষণ, অতএব এবন্প্রকার শ্রেক্মার সহিত 

উপবোল্লিখিত ফুসফুসের রোগ হইলে ক্যালি হাইড তাহাকে আরোগ্য 

করিতে সক্ষম | 

নিউমোনিয়া--নিউমোনিয়ায় বখন ফুস্ফুসের মধ্যে জমাট বাঁধিতে 

থাঁকে অর্থাৎ নিউমোনিয়া আরম্ত হইতেছে বা হইয়াছে একপ স্থলে যদ্যপি 

ত্বাইওনিয়া, সালফর কিম্বা ফস্ফরাপ ইত্যাদি ওঁষধ প্রয়োগ করিবার 
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উপযুক্ত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্যালি হাইড প্রয়োগ করা 
বাইতে পারে। ফুসফুসের জমাট অবস্থ। অত্যন্ত অধিক হইলে মন্তকে 

রক্তাধিক্য তয়, অর্থাৎ মন্তকের শিরাগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক 

পরিমাণে রক্ত চালিত হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে বাহক লক্ষণ 

মধ্যে চক্ষু ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, চক্ষের তারা (অর্থাৎ বড় গোল কালটি 

নহে, উহার মধাস্থলে আরও ছোট, গোল এবং আরও উজ্জ্বল কাল স্থান, 

সেইটিকে চক্ষের তারা (01)11) কহে। আমরা যখন দূরে কোনববস্ত 
নিরীক্ষণ করি তখন ইহা সম্কুচিত হয় এবং নিকটস্থ কোন বস্তু নিরীক্ষণ 
করিক*র দময় প্রসারিত হইয়া থাকে ) প্রপারিত হয়। মাথায় এব্প্রকার 

রক্তাধিক্যের পর একটা শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, যাহার ফল মৃত্যু । 

মস্তিষ্কের চতুষ্পার্থ্ে দুই খানি আবরণ আছে তাহার মধ্যে জল-সঞ্চয় 
হইতে থাকে, এরূপ স্থলে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়, চক্ষের তারা 

আরও প্রসারিত এবং রোগী প্রথমে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া, ক্রমশঃ অজ্ঞান হইয়) 

পড়ে ও মন্তকটী চালন! করিতে থাকে । 

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষের তার! প্রসারিত বেলেডোনীর চরিত্রগত 

লক্ষণ কিন্তু এ প্রকার রোগীতে বেলেডোঁনা ব্যবহৃত হইতে পারে না! । 

কারণ লক্ষণ সমষ্টি হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রয়োগ করিবার মূল মন্্স্বরূপ । 

বেলেডোনায় ফুন্ফুসের জমাট অবস্থা পাওয়া যায় না, সেই কারণ বেলে- 

ডোনার লক্ষণ সমষ্টির সহিত উপরোল্লিখিত রোগের লক্ষণ সমষ্টির এঁক্য 

হয় না, কিন্তু ক্যালি হাইডের সহিত এঁক্য হয়, কাজেকাঁজেই ক্যালি হাইড 

এবন্প্রকার রোগীর জীবন দানে সক্ষম । 
ওঁষধটা ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এলোপ্যাথিক 

ডাক্তারের এই ওঁষধ্টী ৫ হইতে ২০ গ্রেণ এবং আরও অধিক ব্যবন্চার 

করিয়া থাকেন। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস প্রথমে*ছই হইতে চারি'গ্রেণ 
প্যস্ত আদত ওষধ, একটা চারি আউন্ন শিশিতৈ জ্ললের সহিত 'মিশীইয়, 
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এক “চা খাইবার চামচ* পরিমাণ দিবসে তিন বার করিয়া সেবন করিতে 

দিতেন। উক্ত প্রকারে ওষধ সেবন করিতে করিতে যখন ওঁধধের 

অর্দেক নিঃশেষিত হইত, তখন পুনরায় উহ্হাতেই জল মিশ্রিত করিম! 

শিশিটা পূর্ণ করিয়৷ দিতেন, পুনরায় অর্ধেক নিঃশেষিত হইলে আবার 
শিশিটা পূর্ণ করিয়া দিতেন। যতদিন পর্ম্যন্ত না রোগী আরোগা লাভ 
করিত এই প্রকারে ওুঁষধধ সেবন করাইতেন। তিনি এই উপায়ে বন্থ 

রে।গী আরোগ্য করিয়াছিলেন, পরে যখন ২০০ শত শক্তির উক্ত উষধ 

গ্রায়োগ করিয়া সমান ফল পাইলেন, তদবধি,আর শক্তিকৃত ওষখ 

বাতিরেকে ব্যবহার করিতেন না । ডাক্তার বোরিক মাদার টিং১।২ ওউঁষ* 

হইতে ১২ শক্তি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে বলেন । 

প্রপিস মেলিফিকা। 
(41015 11 0171108, ) 

জ্বালাুক্ত হুলবিদ্ধবৎ বেদন। | ভ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধ- 
বৎ বেদনার সহিত চক্ষু, চক্ষের পাতা) কর্ণ, মুখমণ্ডল, 

ওষ্ঠ, জিহ্বা, গলমধ্য, গুহ্যদ্বার, অণ্ডকোষ ইত্যাদি কোন 
স্থান রক্তবর্ণ ও ফুল1, অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণুতা | হঠাৎ 
জোরে চীৎকার করিয়া উঠা । পর্যায়ক্রমে উত্তাপ ও 
ঘন্মী।. 

মৌমাছিতে হুল বিদ্ধ করিলে ষে প্রকার যন্ত্রণা হয়, উক্ত প্রকারের 
জআলাধুক্ত হুলবিদ্ধবং যন্ত্রণা এপিস মেলিফিকার চরিব্রগত লক্ষণ। 
মেনিঞ্জাইটিস ইত্যাদি রোগে মস্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উক্ত 'গ্রকার 
যন্ত্রণা জনিত যখন রোগী থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ তারস্বরে চীৎকার 

"কারিয়া উঠে, তখন এপিস মহৌষধ বিশেষ। আরও এবম্প্রকারের যন্ত্রণা 
লিমা. গঁভাদ্বারে অর্শে, জ্ত্রীলোকদিগের ভিম্বাধারে ইত্যাদি স্থানে 
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দেখিতে পাইলে, এপিস অতি উত্তম ওষধ। আহন্গুল হারা, এমন কি 

কানসার রোগেও জ্বালাধুঞ্ত হুলবিদ্ধাব€ যন্ত্রণা দেখিতে পাইলে 

তখনই এপিসকে স্মরণ করিবেন। এপিসের এব্প্রকার যন্ত্রণা শীতল 

প্রয়োগে উপশম হয়। 

শোথ- শোথরোগে এপিস একটা মঙৌধ বিশেষ | প্রায় গ্রদাহের 
প্রথম অবস্থা হইতেই শোথ আরম্ভ হয় এবং উক্ত শোথ এমন কি পুরাতন 

রোগেও পরিণত হইয়া থাকে । 

যে. সকল ভয়ানক ডিপথিরিয়া রোগে গলমণাস্থ চতুষ্পার্শ শোথযুক্ত 
'ফুলা দ্বাবা আক্রান্ত হইয়া, গলাটী বুজিয়। যায়, আল জিহ্বাটী জলপুর্ণ 

থলিয়ার নায় ঝুলিয়া পড়ে, অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে, এব্ূপ অবস্থায় 

রোগীর দম বন্ধ হইয়া মৃত্যুর নিতান্ত সম্ভাবনা । কখন কখন এ 

প্রকার অবস্থার সহিত জ্বালাধুক্ত হুলবিদ্ধবৎ যন্ত্রণ! দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই লক্ষণ সমষ্টি আরোগ্য করিবার জন্য এপিস মেলিফিকা প্রয়োগ 

করিলে অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। উঞ্ত প্রকারের গলমধ্যন্থ 

শোথে কখন কখন যতক্ষণ পর্যান্ত নারোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত কোন প্রকার বেদনা! হয় না। গলমধাস্থ পীড়ায় যন্ত্রণা না 

থাকিলে ব্যাপ্টিসিয়া প্রয়োগ করা যায় কিন্তু :ব্যাপ্টিসিয়ায় এপিসের 

ন্যায় শোথযুক্ত ফুল! নাই । ু লবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা না থাকিলেও ষদ্যপি এপিসের 

চরিত্রগত শোথযুক্ত ফুল বর্তমান থাকে তাহ] হইলে এপিস প্রযোজ্য। 

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন নিউইয়র্কে ওয়াট্ুকিনস্ গ্লেন 

নামক স্থানে একটা ডিপথিরিয়া রোগী দেখিবার জন্য তিনি আন্ত 

হইয়াছিলেন, সেই স্থানে চল্লিশটা রোগী উক্ত রোগে মৃত্যুমুখে পতিত 

হইয়াছিল এবং যখন তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, তখনও চারিটা মৃতদেহ 

পচ্চিত। তিনি যখন রোগিণীর£চিকিৎসকের সহিত কথা কহিতে ছিলেন, 

যদিচ মধ্যে তিন চারটা গৃহ ব্যবধান ছিল, তথাচ রোগিনীর কষ্টপুর্ণ নিশ্বাং 



৯৪ সরল মেটিরিয়! মেডিকা । 

প্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। পরে যখন রোগিণীর মুখগহ্বর 

নিরীক্ষণ করিলেন, তখন এপিস সম্বন্ধে তাভার আর কোন সন্দেহ বুহিল 

না। তিনি তাহার চিকিৎসককে এপিস দিবার জন্য পরামর্শ দিলেন । 

রোগিণী 9 উক্ত ওঁষধে সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিলেন । পূর্বে যে সকল 

রোগী সেই বাটিতে মৃতামুখে পতিত ভইয়াছিল, তাঁচাদিগের মধো 

কাহাকেও এপিস দেওয়া হয় নাই । 

শরীরের সর্বত্রই এপিসের শোথ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত মুখ গহ্বর, 

গলমধা, মুখমণ্ডল এবং চক্ষের চতুষ্পার্থ ইহার অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থান। 

১ক্ষের নিক্পত্র জলপূর্ণ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পড়া (উপর পাতা ক্যালিকার্ব) 

এপিসের একটা বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ইরাইসিপেলাস রোগে যদ্যপি 

গাত্র-চন্ম শোথযুক্ত ফুলার স্তায় দেখায় এবং তৎসহিত জ্বালাযুক্ত হুলবিদ্ধবৎ 

যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে এপিস সুন্দর কার্যা করে। ইরাইসিপেলাস 

রোগে কথন কখন শোথযুক্ত ফুলায় এত জল নঞ্চয় হয় যে, ফোস্কার ন্যায় 

কুলিয়া উঠে। 

স্পর্শাসহিষুন্কতা_ _সেরিবোস্পাইন্যাল মেনিঞ্াইটিদ রোগে সমস্ত শরীর 
এমন কি মাথার চুলগুলিতে পর্যন্ত স্পর্শাসভিষ্ণতা । নিয়়োদর, জরায়ূ, 

ভিন্বাধার ইত্যাদিতে স্পর্শাসহিষ্ণতা | 
সালিখা বাঁড়য্যে পাড়ায় একটী স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার পর 

ভয়ানক জর, পেটের পীড়া এবং পেরিটোনাইটিসের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট 

হইয়াছিল, আমি আহুত হইয়া দেখিলাম, রোগিণী অজ্ঞান বস্থায় শুইয়া 

আছে কিন্ত উদরটা স্পর্শ করিলেই চমকাইয়া৷ উঠে, পিপাসা নাই স্থায়ং 

কালে জরের বুদ্ধি হয় এবং জ্বরে পর্যায়ক্রমে ঘন্দম এবং উত্তাপ হইস্া 

 খাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি এপিসের চরিত্রগত ; এপিন প্রয়োগ 

করিলাম, রোগিণী উক্ত ওষধে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল | 

'এপিসের নিদ্রা অস্থিরতাধুক্ত । মস্তিফের পীড়ায় অর্থাৎ মেনিঞ্াইটিস 
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ইত্যাদি রোগে রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, এরপ স্থলে যদাপি রোগী 

হঠাৎ এক একবার অতি €জারে চীৎকার করিয়া উঠে, তাহা 
ভইলে এপিস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। এই লক্ষণ অবলম্বনে 

আমি বহারোগী এপিস ছ্বারায় আরোগা করিয়াছি । জ্বররোগে পর্য্যায়- 
' ক্রমে ঘন্ম ও উত্তাপ এপিসের চরিত্রগত লক্ষণ। 

, নিশ্বাস প্রশ্ব'পে অতীব কন্ট, রোগী মনে করে বেন এই 
_ নিশ্বামই তাহার শেষ নিশ্বান। কেবল শোথ রোগে এই লক্ষণুটা 

দেখিতে পাওয়া যায় এমন নতে, নবীন পীড়াতেও এই লক্ষণটা ৃষ্ট 

“হইলে এপিস প্রয়োগ করা যায়। | 
_ উদরাময়__দল, হলুদবর্ণ জলবৎ, সবুজা তাধুকত, হলুদাভাধুক্ত, সামান্য 

মাত্র নড়াচড়া করিলেই মল অনাড়ে নির্গত হয়, মল- 

দ্বার সর্ববদা কাক হইয়া থাকে । গুহ্যদ্বার এত অনাড় থে 
রোগী বুঝিতে পাঁরে ন! বে, মল্ নির্গত হইতেছে। পিপাসা... 

থাকে না। উদরে স্পর্শাসহিষণতা, সামান্যমাত্র স্পর্শে 
রোগী চমকাইয়া উঠে। অজ্ঞানাবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে 
তারম্বরে চীৎকার করিয়া উঠে। 

বালকদিগের উদরাময়্ এবং কণের! রোগে এপি একটী মচৌষধ 

বিশেষ । বালকদিগের উদরাময়ের পর মস্তকে জলনঞ্চয় হইয়া, উদরে 

স্পূর্শাসহিষণুতা, পিপাসাশৃন্যতা, সময় সময় চীৎকার করিয়া উঠা ,ইত্যাদি 

লক্ষণ বর্তমান থাকিলে এপিস উত্তম। 

পূর্বে আমি এপিস ওয়, ৬ষ্ঠ শক্তি ব্যবহার করিতাম, এক্ষণে ৩*. 

শক্তি ব্যবহার করি। 



কান্থারিস ভেসিকেটোরিয়! । 
(0521701721715 ৬০510760719) 

ক্যান্থারিস মৃত্রযস্ত্রেরে উপর অদ্দুত ক্রিয়া উৎপাদন করে। মু 

যন্ত্রের পর ক্যান্থযারিসের ক্রিয়া এত অধিক যে একমাত্র মূত্র যন্কের 

লঙ্্রণের উপর নির্ভর করিয়া অতি কঠিন কঠিন রোগী ইহাদ্বারা আরোগা। 

লাভ করিয়াছে । মস্তি, ফুন্ফুস, মুখ হইতে গুহ্াদ্বার পর্যাস্ত সমস্ত 

মিউকান মেস্বে,ন, খাত্রচম্খ ইত্যাদির প্রদাহে, বদ্যপনী পৃনঃ পশহ মুত্র - 

ত্যাগের ইচ্ছা, ও ফেশটা ফেঁট! প্রআাব, মুত্রত্যাগ কালে 
মুত্রনলিতে জালা ও কর্তনবহ বেদনা! বর্তমান থাকে, 
তাহা হইলে ক্যাস্থারিস প্রযোজ্য । 

মূত্র সম্বন্ধে বড় অক্ষরে যে লক্ষণগুলি লিখিত হইল উহার ক্যান্থারিসের 

অতি স্বাভাবিক । একটা স্ত্রীলোক বনু দিবস যাবৎ ব্রঙ্কাইটিস রোগে 

ভূগিতেছিলেন। তাহার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রেম্সা উঠিত এবং উত্ত 
শ্লেম্সা আটা আট! এবং দড়ির ন্যায় ঝুলিয়া পড়িত । ইহা ক্যালি বাইক্রমের 

চিব্রগহঠ লক্ষণ কিন্তু ক্যা'ল বাইক্রম দিয়া কোনই ফল হইল, না।. 
এক দিবস রোগিণী হঠাৎ বলিল তাহার পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগ করিবার ' 

ইচ্ছা হয় এবং মুত্র ত্যাগ কালে মৃত্রনলিতে জালা এবং কর্তনবৎ বেদনা 
অনুভব করে, তথন তাহাকে ক্যান্থারিস দেওয়াতে রোগিণী অতি আশ্চর্য 

ভাবে মারোগ্য লাভ করিল । 

সুত্র যন্ত্রের লক্ষণগুলি ক্যান্থারিসের অতিশয় প্রিয়। পুনঃ পুনঃ. 

ুত্রত্যাগের ইচ্ছার সহিত মূত্রস্থলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা এবং 
কৌথানি। মুত্রস্থলির গলদেশে জ্বালা এবং কর্তনবৎ 
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বেদন! । মুত্রত্যাগের পূর্বে, পরে এবং মৃত্রত্যাগ কত্রিবার 
সময় মূত্রনলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক কর্তনবৎ বেদনা । 
সর্বদা মুত্রত্যাগের ইচ্ছা | মুত্র ফোঁটা! ফোটা পরিমাণ 
প্রড়ে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণ। দেয়। মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধে এই কয়টী লক্ষণ 

প্রধান। ইহাদিগকে অন্য কোন পীড়ার সহিত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ 

ক্যান্থারিসকে স্মরণ করা কর্তব্য । 

ইরাইসিপেল্াস রোগে ক্ান্থারিস অনি উৎকষ্ট ওষধ। এস্কুল 

এপিস এবং ক্যান্থারিসে তুলনা করিয়া দেখা ষাউক, কারণ এপিসেও 

অনেক সমষ মূত্র সম্বন্ধে অনেক লক্ষণ দুষ্ট হুদ্য়া থাকে। এপিসে 
ইরাইপিপেলাস রোগে শোথযুক্ত ফুলা €দখিতে পাওয়া যায় কিন্তু 

ক্যান্থারিসে আগুনে পোড়া ফোস্কার ন্যায় দেখায় । ক্যান্থারিসে ভয়ানক 

জালা মাছে কিন্তু এপিসে নাই এবং এপিসে জালার সহিত হুল বিদ্ধবৎ 

যন্ত্রণা থাকে । প্রস্রাব সম্বন্ধে লক্ষণ ক্যান্থারিসের অধিক প্রিয়। এপিসের , 

রোগী থাকিয়! থাকিয়া অতিশয় জোরে চীৎকার করিয়া উঠে। যদ্যপি 

চম্মোছেদগুলি বসিয়া যাইতে আরম্ভ হয় এবং মস্তিষ্ষাবরক বিল্লিগুলি 

আক্রান্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস উত্তম। ক্যাহ্থারিসের 

রোগী অস্থির, সকল বিষয়েই অসন্তুষ্ট, অত্যন্ত কান্াকাটি করে, সর্বদাই 

শড়াচড়া করিতে চাহে । ক্যান্থারিসের মানাসক অবস্থা এবং জ্বালা 

আর্সেনিকের ন্যায়, ফলতঃ আন্েনিক এবং ক্যান্থারিসে ভ্রম হইবার 

পম্তাবন আছে, কেবল একটা মাত্র লক্ষণ এই ভ্রম সংশোধন করিতে 
সক্ষম, যদ্যপি “ছুনিবার্ধ্য পিপাস।” বন্তমান থাকে তাহা হইলে, ক্যান্থাচিরসঃ 

এপিস পরিত্যাগ করিয়া আর্সেনিক প্রয়োগ করাই বিধেয় | 

আগুনে পোড়া_-আগুনে পুড়িয়া যাইলে ক্যাস্থারিদ একটা বি 

বিশেষ। শরীরের কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে, যদ্যপি তৎক্ষণাৎ . 

ক্যান্থারিস মিশিত জলে দগ্ধ স্থান্টা সিক্ত কর! যায় তাহা হইলে পআগুনে .. 
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জল দেওয়ার স্তায়” জালার নিবৃত্তি হইয়! থাকে, আরও ফোস্কা ইত্যাদির 

ভয় অনেক কমিয়া যায়। অগ্নিতে দগ্ধ হইবার পর ক্ষত ইত্যাদিতে 

ক্যাস্থারিস বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ করিলে, অতি সুন্দর ফল 

হইয়া থাকে । 

জীল।--জাল! ক্যান্থারিসের চরিত্রগত লক্ষণ, -জবাল! আরোগ্য করিতে 

কান্থারিস আসে্নিকের প্রায় সমকক্ষ । কোন প্রকারে চক্ষে আগুন 

লাগিয়া চক্ষুর প্রদাহ । মুখ, গলমধ্য এবং পাকস্থুলিতে জ্ঞালা, সমস্ত অন্ত 

মধ্যে জালা । জরায়ু, ডিম্বাধার ইত্যাদিতে জ্বালা । গুহ্যদ্বারে জাল|। 

জ্বালা কান্থারিসের একটা চরিব্রগত লক্ষণযদি জালার সহিত ক্যাস্থারিসের 

ছে? 

চরিত্রগত মূত্র যন্ত্রেরে লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে ক্যান্থারিস 

প্রয়োগ করিতে অন্ুমাত্র বিলম্ব কর! কর্তব্য নহে । 

উপরাময়_পন না খাইয়। প্রাতঃকালে “জিব ছু লিলে” 
বে প্রকার পদার্থ নির্গত হয়, উক্ত প্রকারের মল ক্যান্থারিসের 
চরিত্রগত, এই প্রকারের মল প্রায়ই রক্ত-মামাশয় রোগে দেখিতে পাওয়া 

বায়। কলেজ রোগে যখন রোগীব্ন বমন ও রেচন নিবুত্তি হইয়াছে অথবা 

অনেক কম পড়িয়াছে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা সত্বেও প্রঅাব 

করিতে পারিতেছে না, তখন ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণে 

প্রশ্নাব হইয়া রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। অধিকাংশ কলের: 

রোগীতে প্রশ্রাব করাইবার জন্য ক্যান্থারিস প্রয়োগ করিতে হয় । আমার 

বোধ হয় ক্যান্থারিম না থাকিলে বু কলেরা রোগী প্রআ্াব করিতে না৷ 

পারিয় মারা যাইভ। 

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয় । 

চর 



ফস্ফরাঁস 
(11195101709155 ) 

ফস্করাসের প্রিয় নর অথবা নারীর অবয়ব সুন্দর, পাতলা, লহ্ব' 
'এবং সামান্য কুক) কেশ কটা, চক্ষের প্যতা পাতলা, কটা এবং 

সহজে উঠিয়া! যায়। উক্ত প্রকার অবয়বযুক্ত মানবের শরীর ফক্ষরাসের 

অতীব প্রিয় স্থান। স্বভাবও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুরূপ বলিলেও অতুযুক্তি 

হয় পা। ফল্ষরাসের প্রিয় ব্যক্তির স্বভাব অত্যন্ত কোমল, সামান্য 
একটুতেই মনে ব্যথা পাক কিন্তু বুদ্ধি তীক্ষ অতি সহজেই এবং শীন্ত 
সকল বিষয় বুঝিতে পারে । যুবক অতি শীঘ্র লম্বা হইয়া! উঠিতেছে। 

লম্ব হইতেছে কিন্তু তৎসহিত সন্মুখদিকে কিঞ্চিৎ কুক্জও হইতেছে। 

এই প্রকার অবয়বধুক্ত পুরুষ অথব৷ নারী উভয়ই ফস্ফরাঁসের প্রিয় । 
বক্ষরোগ-_ফুস্ফুসের নানাপ্রকার পীড়ায় ফস্ফষরাস ব্যবহৃত হয়। 

কা'সি, ব্রস্কাইটিস রোগে, কাসি সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্যান্ত 
অধিক হইয়া থাকে । চাপা কাসি। কথা কহিলে, হাস্য করিলে, 
ঈচ্চৈস্বরে পাঠ করিলে, বাম পার্থে শয়নে এবং ঠাওায় কাসির বুদ্ধি। 

' কাসির চোটে সমস্ত শরীর কীপিতে থাকে এবং কাসিতে কষ্ট হয় বলিয়া 

রোগী ফতক্ষণ পারে অতি কষ্টে গোঙ্গানির সহিত কাসি চাপিয়া রাখে । 

নিউমোনিয়া রোগে ফস্ফরাস একটা সুন্দর ওষধ। রোগী মনে করে, 

তাহার বক্ষে যেন ভারি বোঝা চাপান আছে, সেই কারণ নিশ্বাস গ্রহণে 

তাহার অতীব কষ্ট হয়। বিশেষতঃ ফুফুসের দক্ষিণ দিকের নিন্নাদ্ধ, 
নিউম্যেনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ফম্ফরাস অতীব উৎকৃষ্ট ওঁষধ। নিউ- 
মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় লক্ষণান্ুযায়ী ফস্ফরাস প্রয়োগ করিলে, অতি 

কাশ ঙ 

এব 
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শীঘ্র রোগী আরোগ্যমুখে ধাবিত হয় । নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নাঁসিকার 

পাতা! ঢইটী স্কুচিত ও প্রসারিত হয়। রোগী বাম পার্থে শয়ন করিতে 
পারে না। বাম বক্ষে হুচিবিদ্ধবৎ বেদনা, বাম পার্থখে শয়নে বুদ্ধি, 

এই লক্ষণটা প্ররাইটিস রোগে দেখিন্ডে পাওয়া যায়। যে পার্খের ফুদ্ফুস 
আক্রান্ত হয সেই দিকের গঞ্ড রক্তবর্ণ। 

ক্ষয় কাম রোগে ফম্ষরাস অতি উংকুষ্ট ওধধ। যে সকল নরনারীর 

অবয়ব ফস্করাসের চরিত্রগত, তাহাদিগের কাস রোগে ফম্ফরাস সুন্দর 

কার্ধা করে! ফল্ফরাসের রোগীর শরীরে সর্বাঙ্গীক দুর্বলতা এবং 

বক্ষে চাপবৎ বোধ প্রায়ই দুষ্ট হয়। এবম্প্রকার রোগীতে উচ্চ শক্তির 

এক মাত্রা ফস্ফরাস, এমন কি রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করতেও 

সক্ষম। 

গলা ভাঙ্গা__রোগী কিছুতে চীৎকার করিয়া কথা কহিতে পারে না। 

নন্ধ্যারাত্রে অপেক্ষাকৃত গল ভাঙ্গিয়া যায়। বালকদিগের ঘু'ড়ি কাশিতে 

একোনাইট ও স্পঞ্জিয়ায় উপকার না ভইলে, ফস্ষরাস দেওয়া যাইতে 

পারে। রোগীর কাশি অন্যান্য ওষধে অনেক কম পড়িয়াছে কিন্ত 

প্রতোক দিন সন্ধ্যার সময় কাশি হয় অথব! গল ভাঙ্গিয়া যায় কিন্বা 

পুনবাঁয় পরব্ববৎ কাশি হইতে থাকে, এরূপ অবস্থায় ফল্ফকরাস দেগয়া 

যাইতে পারে । সামান্য কাসি হইতে ক্রমে ফুসফুসাদি আক্রান্ত করিয়া 

ক্রমশঃ রোগ কঠিনাকার ধারণ করে। 

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক তরুণ পীড়ার শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইলে, 

তাভাতে ফম্ফরাস অতি উত্তম ওধধ। ল্যাকেসিসের ন্যায় বিকারে বিড় 

বিড় করিয়া বকা ফস্ষরাসে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব 

এই, ল্যাকেসিসের রোগীর নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি 'এবং ফল্ফরাসে 

| উপশম হইয়া থাকে । 
 জালা-_আর্সেনিক এবং সালফরের ন্যায় জালা ফক্ষরাসের টি 
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| লক্ষণ | "শরীরের মধ্যে এমন কোন স্থান নাই যে স্থানে ফক্ষরাসের জ্বালা ৷ 

দেখিতে পাওয়া যায় না । শরীরের উপরস্থ চর হইতে নিতান্ত অভ্যন্তরস্থ 

স্থানেও ফস্ফরাসের জ্বাল! দেখিতে পাওয়া ষায়। বিশেষতঃ প্রাতে কুর্য্যো- 

দয়ের পুব্বে এবং সন্ধ্যায় কূর্যান্তের পর যখন সামান্য আলোক থাকে, 

* সেই সময়ে শরীরের নানাস্থানে প্রধানতঃ গাত্রচশ্খে জালা, অস্থিরতা 

উৎকণ্ঠা ইত্যাদি। 

স্নাহুব্ধানের উপরও ফস্করাসের অতি সুন্দর কাধ্য দেখিতে পাওয়া 

ফায়। ফক্রাস একেবারে স্নারুবিধানের মলে অর্থাৎ মস্তিফ এবং মেরুদণ্ডে 

আঘাৎ করে। প্রথমে স্বায়ুবিধান এতদূর উত্তেজিত হয় ষে আলোক, 
গন্ধ, শব, ম্পশ কিছুই সহ্য হয় না অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয়ের স্পশাসহিষুতা 

ৃষ্ট হয়। জবালার কথা পৃর্েই বলা হইয়াছে, উহা! ব্যতিরেকে শরীরে 
কম্পন, বি ঝিধরা ইত্যাদি প্রকাশ পাহয়া, সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত পধ্যন্ত হইতে 

পারে। এবন্প্রকার অবস্থা তরুণ, পুরাতন ভয় প্রকার ব্যাধিতেই, 

দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী অনবরত নড়াচড়া করিতে ভালবাসে 

এক দণ্ড গ্থির হইয়া দাড়াইতে অথবা বসতে পারে না।- 

সামান্য ক্গত৩ ধিক রক্তপাত-হহাও ফক্ষরাসের চরিত্রগত 

লক্ষণ। শনীরের কোনস্থানে একটু ছি'ড়িয়। যাইলেও অত্যন্ত রক্তপাত 

হয়। এত রক্তপাত হওয়া সম্ভব যে, রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে 

_পারে। এই লক্ষণটাকে রোগীর শরীরগত বিশেষ ধন্ম বলিলেও অত্যুক্তি 

হয় না। শরীর মধ্যে কোন স্থানে কানসার, কোন প্রকার ক্ষত, টিউমার 

( আব বিশেষ ) ইতাদি হইতে অনেক অধিক পরিমাণে রক্তপাত হইতে 

থাঁকিলে,তখনই ফল্ষরাসের অন্যান্য লক্ষণের সহিত |মলাইয়৷ দেখা কর্তব্য । 

রক্ত ক্ষীণতা-_রোগীর মুখমণ্ডল মলিন, রক্তহীন ; ক্যালিকার্ক, এপিস. 
এব ফক্ষরাস এই তিনটা ওষধেই রক্তহীনতার সহিত মুখমণ্ডল শোথযুক্ত 
ফুল! দেখিতে পাওয়া যায়। :কিন্ত উহাদিগের বিশেষত্ব এই, ক্যালিঝার্কের! নখ 
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রোগীর চক্ষের উপরকার পাতাছুইটী জলপুর্ণ থলির ন্যায় ঝুলিয়া পড়ে 
এপিসে নিম্নপত্র তন্রপ হইয়া থাকে, যে স্থলে ফল্ফরাসের রোগীর চক্ষের 

চতুদ্দিক ফুলিয়! যাঁয় এবং মুখমণ্ডলও ফুলা ফুল দেখায় । 

রক্ত সম্বন্ধে আরও একটী কথ! এইস্থানে বলিয়৷ রাঁখি। ফম্ফরাসের 

রোগীর শরীরস্থ রক্ত এত খারাপ হইয় যায় যে, শরীর হইতে নির্গত হইলে 

জমাট বাধে না। 
টাইফয়েডাদি জ্বরের শেষাবস্থায় নিউমোনিয়া হইবার ভয় হইলে 

অথব| নিউমোনিয়া হইলে, তখন ফম্ষরাস অতি সুন্দর কার্য্য করিয়া 

থাকে । ল্যাকেসিসের ন্যায় ফম্ষরাসে অজ্ঞানতা ও বিকারে বিড় বিড় 

করিয়া বক1 দেখিতে পাওয়া! যায়। উহাদিগের উভয়ের পার্থক্য এই, 

ল্যাকেসিসের বিকার নিদ্রার পর বুদ্ধি হইয়া থাকে, যে স্থলে ফস্ফরাসে 

নিদ্রার পর উপশম হয়। 

মানসিক পীড়ার কতকগুলি লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল । রোগীর- 

পূর্বের ন্যায় উচ্চাভিলাষ, উৎসাহ কিছুই নাই। মানসিক অথবা 

শারীরিক পরিশ্রমে একেবারেই অনিচ্ছুক । সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্যতা, 

পূর্বের নায় কোন বিষয় পরিষ্কার বুঝিতে পারে না, পাঠে কিম্বা কোন 

প্রকার মানসিক কার্যে মনোনিবেশ করিতে পারে না, চেষ্টা করিলেও হয় 

না। কোন একটা বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে অতি ধীর ভাব আইসে 

অথবা একেবারেই আইনে না। খুব ধারে ধীরে কথা কয় অথবা 

তাচ্ছীল্যভাবে কথ। কয় কিন্ব৷ একেবারেই কথ। কয় না। 
বৃদ্ধদিগের শিরোঘূর্ণন রোগে ফস্করাস অতি সুন্দর কার্ধ্য করিয়া 

. .থাকে। মন্তকের মধ্যে মন্তিক্ষে জালা, রোগী মনে করে যেন মেরুদণ্ডের, 

,” ষুধ্য দিয়া গরম উত্তাপ আগিয়া মস্তিষ্কে জালা উৎপাদন করিতেছে। 

রর মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া গরম উত্তাপ মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হওয়া ফম্ষরাহসর 
রিত্রীত লক্ষণ। 
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ঠাণ্। জল পান করিবার জন্য ছুর্দমনীয় তৃষ্ণা, কিন্তু জল 
পান করিলে কিছুক্ষণ পরে বমন হইয়৷ উঠিয়া ধায় অর্থাৎ উদ্দর 
মধ্যে গল প্রবেশ করিয়া গরম হইলেই উঠিয়া যায়_-পাক 
স্থলে সম্বন্ধে ফস্ষরাসের অনেক লক্ষণ আছে । ফক্ষরাসে নানা প্রকারের 

বমন9 হইয়া থাকে কিন্তু উপরোল্লিশিত লক্ষণটার স্তর ফম্ফষরাসের 

এমন প্রিয় লক্ষণ আর আছে কিনা সন্দেহ । কোন প্রকার খাছ ভোজন 

কারিলে মনে হয় যেন পাকল্তলিতে থাগ্ধ না পৌছিয়া তৎক্ষণাৎ উপর 

দিকে উঠিয়া আসিতেছে । 
অত্যন্ত ক্ষুধা রাক্ষুসে ক্ষুধা, রোগী মলে করে তাহার উদরটী 

একেবারে খালি ভইপা গিয়াছে । রোগী না খাইম্না কিছুতেই থাকিতে 

পারে না, এমন কি খাইতে না পালে £ফেণ্ট হইয়া পড়ে । এই খাইল 

আবার ক্ষুধা, ক্ষুধার বিরাম নাই । রাত্রি ক্ষুধা পাইয়াছে তখনই খাবার 

চাই । | 

ইপ্রেসিয়া, হাইড্রাসটিস, সিপিয়! এবং অন্যান্য ওউষধে পাকস্থলিতে 

থালি খালি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ফস্ফরাসে সমস্ত উদরটীতে 

থালি খালি বোধ হয়। আবার বলি, এই লক্ষণটী ফল্ফরাঁসের চরিত্রগত 

লহ্ষণ | 

" জননেন্দ্রিয়ের উপরও ফস্ফরাসের অদ্ভূত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া বায়। 

কামেচ্ডা অত্যন্ত পবল, এত প্রবল যে, রোগীকে উন্মাদ করিয়া দেয়। 

হ্তাহাত জ্ঞান শুন্য, জননেন্ত্রিয্নে আচ্ছাদন রাখে না। কিছুদিন এই 

প্রকার উত্তেজনার পর ধ্বজভঙ্গ । মনের সাধ মিটে নাই অথচ ক্ষমত1ও 

নাই । মনেন্ত্রী সহবাস করিবার ইচ্ছা অতিশয় প্রবল কিন্ত ক্ষমতা 

নাই, ইহাই নরক যন্ত্রণা, পাপের পরিণাম । 

'্্রীপোকদিগের খতুআ্রাব বন্ধ হইয়া নাসিক! অথবা ফুস. ফুস. হইত 

রক্তশ্বাব। স্তনের অথবা জরাধুর ক্যানসার হইতে ব্রক্তআ্রাব। এ 
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জ্বাল সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ লক্ষণ ফস্ফরাসে দেখিতে পাওয়া 

যায় । সালফারে চরণে জ্বালাই প্রধান, কিন্তু ফম্ফরাসে হস্তে জ্বালা । 

এস্কলে সালফারের ন্যায় ফস্করাসের রোগীও জালার জন্য হস্ত বস্ত্রের 

মধ্যে পাথিতে পারে না। জ্বালা হস্তে আরম্ভ হহয়া, এমন কি মুখমণ্ডলেও 

প্রসারিত হয়। 

উপরাময়-মলদ্বার ফাঁক হইয়া থাকে এবং সর্বদা মল 
গডাইতে থাকে । উক্ত প্রকার মলদ্বার হইতে বিশেষতঃ সবুজ এবং 
রক্তাক্ত মল নিগগত হয়। সবুজ বণ। জলবৎ 'তরল। মাংস 

ধোয়া জলের ন্যায় । 

কোন প্রকার পানীয় পান 'করিলে, 51 পাকস্থলি মধ কিছুক্ষণ 

থাকিয়া গরম হইলে, বমন হইয়া যায় । বমন ইত্যাদি পাকস্থণ্ীর লক্ষণ 

সমূহ বরফ অথবা অন্য কোন প্রকারের শীঠল খাছ কিম্বা পানীয় গ্রভণে 
উপশূম । উদর মধ্যে খালি খাল বোপ এবং পশ্চাঙ্দিকে উভম্ম স্বন্গের 

মধাবর্তী স্থানে জ্বালা । গুহ্যদ্বার সর্বদ ফাঁক হইয়া থাকে । 

মলে চর্বির ন্যায় অথবা সাগুদানার ন্যায় কুঁচা কুঁচা পদার্থ ভাসমান, 

মলের এ লক্ষণটা ফম্করাসের চরিব্রগত লক্ষণ ইহা ব্যতিরেকে উপরো- 

ল্লিখিত যে সকল আন্ুসঙ্গিক লক্ষণগুলি দেওয়া ভহল উহার সকলেই 

ফক্ষরাসের অতিব প্রিয় লক্ষণ। উনারা ফস্ষরাসের এত প্রিয় লক্ষণ যে 

কেবল মাত্র ইহার চরিব্রগত পিপাসা এবং পানী উদরে প্রবেশ করিয়া 

গরম ভইলে বমন হইয়া যাওয়া, এই লক্ষণ মাত্র অবলম্বন করিয়া", আমি 

বন্ধ কলেরা রোগীতে বিশেষ সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি । উপরো!- 

ধল্পখিত লক্ষণহুপির মধ্যে কতক গুলি লক্ষণ রোগীর শরীরে দৃষ্ট হইলে, 
উপ দেওয়া ষাহতে পাবে । ওষপ 'প্রযোগ করিয়া ফল পান্ছলে অতি 

(ব্লকে উষ্ধ পীযেধগি অথব্। প্রজ্জোজন হইলে একেবারে ওষপ বন্ধ করিয়া 

২০৮ পন্ষ। কবা। কণ্ব্য 

রশ 
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কক্রাঁসেগ লক্ষণ প্রায়ই পুব্রাতন রোগে দৃষ্ট হয়। ফক্ষরাস প্ররাগ 
করিপার কয়েক ঘণ্টা পুর্বে (বিশেবতঃ যে সকল পোগী পুর্বে 

এলোপাথিক অথবা অন্য কোন প্রকারে চিকিতৎসিশ হইয়াছিল ) উচ্চ 

পক্ষির নক্পভমিকা ছুই এক মাত্র! প্রয়োগ করা কর্ভণ্য | 
[আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শঠ শক্তি বাবার করিয়া থাকি। 

সিপিয় | 
€(১০1)18.) 

রোৌগণা মনে করে তেন তাহার নিন্বোদরস্ছ পদার্থ গুলি 
যোনিদ্বার দির। বাহির হইঘা অসিবে--এই লক্ষণটা সিশিয়ার 
অঠিশর প্রিয়। স্ীলোকদিগের নিয়োদরে ইভার কার্ষযা অতি অদ্ভুত 

তলপেটের মধ্যে প্রসব “বগনার ম্যায় €বদনা! উদর মধাস্থ পদার্স গুলি 

বোনিদ্বার দিয়া বাঠির ভয়! আাপিবার ভয়ে রোগিণী জান্ুদ্বয় চাপয়া 

বসিয়া থাকে । রোগিণী মনে করে ঘেন আগুণের ভাপের ন্যায় গরম 

তাঠার তলপেট হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত গাত্রে ছড়াঈয়া 

পড়িতিছে, ততসঠিত ঘন্ম ভয় ও ভাশ্মি যাওয়ার ন্যার হইয়া থাকে। হস্ত 

"এবং পদ পর্যায়ক্রমে ঠাণ্ডা ও গরম, অর্থাৎ যখন হাত গরম তখন পা ঠাণ্ডা 

৪ পা গরম হইলে হাত ঠাণ্ডা । 

ক্তা;ধকা বশতঃ নিক্সোদরস্থ পদার্থ শাল নিচের দিকে ঠেলিয়া বাহর 

ভওয়াবৎ বেদনা নিম্নোদরে হইয়া থাকে। কেবল মাত্র উক্ত বেদনা । 

ইয়া ক্ষান্ত থাকে না, বাস্তবিক “যানিপথটী বাহির হইয়া পড়ে । বন্ু- _ 

দিবস. যাবৎ রক্তাপিক্য বর্তমান থাকিলে জবর ঘুমধো প্রদাভ ভইয়া নানাবিধ 

কঠিন* রোগ ঞতে পারে: এমন কি প্রদরআব, সামানা ক্ষত ইত্যাদি. * 

হইতে, টিউর্মার, ক্যান্সার পর্পান্ত তইতে পারে। 7 
৮ 
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£কবলমাত্র জরায়ুতে উক্ত রোগ আবদ্ধ থাকে না। উক্ত প্রকার 

জরায়ুর লক্ষণের সহিত গুহ্য পথটীও বাহির হইয়। পড়ে । গুহ্যদেশে ভার 

বোধ, রোগী মনে করে যেন গুহ্যপথে একটা গোলাকার পদার্থ (বলের 

ন্যায়) রহিয়াছে । এক কথায় বলিতে গেলে গুহ্যদ্বারের লক্ষণগুলিও 

জরায়ুর লক্ষণের ন্যায় উগ্র এবং যন্ত্রণাদায়ক । 

কেবলমাত্র জবরাহু এবং গুহ্দ্বার সম্বন্ধীয় লক্ষণগুলিই যে সিপিয়ার 

শেষ তাহা নহে। পুব্বেই বল হইয়াছে নিম়োদরে হহার কাধ্য অদ্ভুত। 

সিপিয়া মুত্রযন্ত্রের উপরও ক্ষমতা বিকাশ করে | মুত্রস্থলিতে চাপবৎ বোধ 

ও পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগের ইচ্ছা । মুত্র রক্তাভ অথবা রক্তাক্ত । মুত্র 

অশ্যন্ত দুর্গন্ধ, এত দুগন্ধ যে উহ] গৃহমধ্যে রাখিতে পারা যায় না। শুত্রে 

পোড়ামাটির স্তায় তলানি পড়ে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই 

স্বীলোকদ্িগের ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায় । শিশু অথবা বালক প্রথম 
ঘুমে বিছানায় প্রস্রাব করে, আমি এই লক্ষণ অবলম্বনে অনেক সময় 

"শিশুর “বিছানায় মোতা” রোগ আরাম করিরাছি। 

পুংজননেন্দ্িয়ের উপরও সিপিফ়ার সুন্দর কাধ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

গণোরিয়া (মেহ) রোগে বিশেষতঃ যখন তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়া 

পুরাতনে দড়াইয়াছে। পুঁজ অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়াছে এবং প্রাতে 

গাত্রোথান করিলে লিঙ্গের মুখভাগে গুই এক ফোটা পুঁজ আঠার স্তার 

লাগিয়া থাকে, অথবা লিঙ্গের অগ্রভাগটা টাপিলে দুই এক ফোটা পু্জ 

নির্গত হয়; এরপ স্থলে ঢুই এক মাত্র! সিপিয়া রোগীকে আরোগ্য করে। 

যগ্ঘপি 1সপিয়ায় সম্যক ফল না পাওয়া যার, তাহ! হইলে ক্যালিআইয়ড 

বাঞ্চিত ফল প্রদান করে । এই স্থলে আরও একটা কথা বলিয়া ধাখি, 
.বদ্যপি অপেক্ষাকৃত ঘনভ্রাব বন্ুদিন নির্গত হইতে থাকে এবং তৎসহিত 

_ প্রশ্রাবকালে মূত্রনলিতে জালা যন্ত্রণা থাকে, তাহা হইলে ক্যান্সিকম 
'প্রধোজ্য । 
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সিপিয়ার মানসিক লক্ষণ অনেকটা পাঁলসেটিলার স্তায়! ধোগিনী 

ক্রন্দন করিতেছে কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে, সে কেন কাঁদিতেছে বলিতে 

পারে না। সেই কারণ উক্ত প্রকার মানসিক লক্ষণের সহিত জ্বরাুর 

ওকান রোগে পালসেটিলা বারা উপকার না! পাইলে, সিপিযা দেওয়া 
যাইতে পারে । ইহ] ছাড়া সিপিয়ার আর একটা মানসিক লক্ষণ দেখিতে 

পাওয়া যায় । উহা! পালসেটিলায় নাই এবং অন্ত কোন ওষধে সিপিয়ার 

্যায় উগ্র নহে * গ্রান্শৃন্ততা, গৃহকার্ধ্য এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম 

এমন কি নিজের অতি প্রিয়কার্ষোও গ্রাহ্য নাই । সংসার উৎসন্ে যাই 

লেওভ্রক্ষেপ নাই ।* সন্তানাদির উপর আর পুব্বের হ্যায় যত্ব নাউ । 

আধকপালে মাথাধরা--জ্রায়ুর গোলযোগের সহিত অথবা সপিক্সার 

মানসিক লক্ষণের সহিত আধকপালে মাথাধর। । আর এক প্রকারের 

মাথাধরা সিপিয়ায় দেখিতে পাওয়া যাক, মাথাটা যেন ঝাকি দিয়া বেদনা 
আরম্ভ হহল। ী 

নাসিকার পুরাতন সদ্দিতেও সিপিয়! ব্যবহৃত হয়। মাননীয় ডাক্তার 

নাস বলিতেছেন একটা রোগ্রিনীর নাসিকাঁ হইতে বন্থপরিমাঁগে গাঢ় সর্দি 

নির্গত হইত, তিনি তাহাকে প্রথমে পালসেটিল! দেওয়াতে সন্দি আরোগ্য 

হইল বটে কিন্ত বহুপরিমাঁণে খতুস্রাব হইতে লাগিল, অবশেষে সিপিয়া 
দেওয়াতে রোগিণী সম্পূর্ণ আরোগালাভ করিল। পুরাতন সদ্দি রোগের 

চিকিৎসায় সিপিক্া প্রয়োগ করিতে হইলে, ক্যালি বাইক্রমের সহিত তুলনা 

করা কর্তব্য । 

কপ্টীকম, জেলসিমিয়ম এবং সিপিয়া এই তিনটা উষধেই চক্ষের পাতা 

ঝুলিয়া পড়! দেখিতে পাওয়া! যায় । অতএব কোন রোগীতে উক্ত লক্ষণটী” 

ৃষ্ট হইলে, অন্যান্য লক্ষণের সহিত তুলনা করিয়া ওষপ প্রয়োগ ক 
উচিত । * বু 

ভরিদ্রাবর্ণ সমস্ত শরীর নেবার ন্যায় হরির্রাবর্ণ ) তলপেটটা অপেক্ষা 
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৯ 

কৃত অধিক হর্িদ্রাবর্ণ। সুখমগ্ুলে হলুদ বর্ণের দাগ। উভয় গর 

উপরিভাগে ছুই খানি হলুদ বর্ণের দাগ নাসিকার উপর দরিয়া 
উভয়ে মিলিত হইয়ী একখানি ঘোটকের জিনের ন্ভায় 
দেখায়। এই লক্ষণটা সিপগার অভিশয় প্রিয় লক্ষণ উপরোলিখিত 

লক্ষণের সভিত খাতু সম্ব্গীয় গোলযোগ অথবা জরায়ুর কোন বিশেষ গীড়' 
থাকিলে সিপিয়া স্ন্দর কাষা করে। 

ইগ্নেসিয়া এব” হা্ড্রানটস কানাডেনসিসের নায় সিপিয়াতেও 

উদর মধ্যে খালি খালি বোধ দেখিতে পা য়া যায়। ফস্ফরাঁস ইতি 

ওধেও উপরোলিখিত পক্ষণটী দেখিতে পায় যায় কিন্তু জ্বরাঘুর 

গোলযোগের সভিত উভ দুঈ হইলে সিপিয়! সর্জোৎকই। সিপিয়া এবং নি 

টি 

মিউরেক্স পারপিউর। এই উ5য় ওষধে অনেকটা! সাদৃশ্য দেখত পাওয়া 
যায়, পন্থ অন্যান্য লক্ষণগুলি পিশেবরূপে বিচার করিয়। দেখিলে ভ্রম 
হবার সম্ভাবনা অতি অল্প | 

গত্তুব তীন্ত্রীতোকদিগের বমন বোনের সহিত বদ্যপি উদরে খাল খালি 

বোধ দু হয় তাহা ১ইলো সিপিরায় 4 ভয়! থাকে | খাদাদির 

কথা চস্তা করিলে অথবা উঠার গঞ্গ নাসিকায় প্রবেশ করিলে গা বমি 

বমি করে। 

কোষ্ঠ বদ্ধ ইত্যাদি রোগে রোগী 'মনে করে যেন তাহার গুহাপথে 
একটী বলের ন্যায় গোলাকার পদার্থ পোকা রহিয়াছে, মলত্যাগ করিলেও 

উক্ত 'গ্রকার ভাব বায় না। অতাপ্ত কোথ দিলেও মল নির্গত হয় না, 

বিশেষতঃ বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধে গুত্দ্বার হইতে মল অঙ্গুলি দ্বার! 
ভাঙ্গিয়া বাহির করিতে তয় । 

সিপিয়ার রোগিণী বড়ই ভ্র্ধল হয়। সামান্য পরিশ্রমে বড়ই কাতর 
'হুষ্স  সামানা হাটিলে অথব! গাড়ি কিন্বা কোন প্রকার যানে বেড়াইলে 
বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে । অর্থাৎ সামানা পরিশ্রমে রোগিণী অত্যন্ত ক্লান্তি 
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বোধ করে। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই গর্ভবতী স্ত্রীলোক, আতুড়ে 

স্ত্রীলোক অথবা ছৃপ্ধবতী স্ত্রীলোকদিগের শরীরে দেখিতে পাওয়া যায়। 

কাপড় চোপড় কাচিয়া এ প্রকার রোগ হইলে, সিপিয়া প্রয়োগ করা 

বাইতে পারে, এহ কারণ রজক বুমনীদিগের পক্ষে সিপিয়া উত্তম । স্মরণ 

রাখিবেন কম্ফষরাস রজক রমণীদিগের দন্তশুলে ব্যবহৃত হর । 

উদরাময়--মল সবুজবর্ণ। 'অনবরত গুহার দিয়া নিত হইতে 

থাকে । শিঞ্ঠদিগের দত্তোদগম কালীন উদরাময়। “বলক তোলা” 

হুপ্ধ পান করিলে উদরাময় বুদ্ধি প্রাপ্পু হয় । উদরে খালি খালি বোধ, 

ভোজন করিলেও উপশম তয় নাঁ। মুত্র রক্ত বর্ণ, ভয়ানক দর্গন্ষযুক্ত এবং 

মুখে পোড়া মাটির স্তায় ভলানি পড়িয়া উহা মুত্র পাত্রের গাত্রে সংলগ্ন 

হইয়! থাকে । রোগী ত্বরিত ছুর্ধল এবং রুগ্ন হইয়া পড়ে । 

শিশুদদগের কলেরা অথবা উদরাময়ে সিপিয় একটা উত্কৃষ্ট ওঁষধ । 

“বলক তোলা” দ্বপ্ধ পানে রোগের বৃদ্ধি এবং অতি শীপ্র দ্রববল এবং রুগ্ন 

হওয়া সিপিয়ার বিশেষ প্রিয় লক্ষণ, আত এব ইহাদিগের উপর বিশেষ দৃষ্তী 

রাঁখিবেন । ইহা পুরাঁতিন উদবাময়েগ বাবহৃত হয়। দর 

৩০ হইতে উদ্ধী শক্তি ব্যবহৃত হয় । 

লিলিরাম টিগ্রিনম | 
(15111011701 11011170007, ) 

সিপিয়া এবং লিলিয়ম, স্ত্রীলোকদিগের নিম্বোদর সম্বন্ধীয় লক্ষণসমূখে - 

উভয়ে যমজ ভ্রাতার নায়। নিন্োদর ভার বোধ, রোগিণী মলে 

করে যেন শিন্বোদরচ্ছ পদার্থগুাল হঘোনিথার দিয়া লিজ * 
বাহির হইয়া আসিতেছে । রোগিনা হাত, দিয়! চাপিয়া অথবা, 
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চাঁপিয়া উপবেশন করত :উহাদিগের পথরোধ করিবার চেষ্টা করে। 

জরাঘুর স্থানচ্যুতি এবং জরায়ুর এবম্িধ লক্ষণে লিলিয়ম সব্বোৎকুষ্ট 

মহৌষধ বিশেষ। অনবরত উপরোলিখিত প্রকারের বেদনা হইলে, 

রে!গিণী মনে করে যেন উদর মধ্যস্থ সমস্ত পদার্থ এমন কি বক্ষ এবং ' 

স্কন্ধ মধ্যস্থ পদার্থগুলিও নিচের দিকে নামিবার জন্য ঠেল মারিতেছে । 

সিপিদ্া এবং লিলিয়মে পার্থক্য নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন । িপিগার 

যন্্রণ। একটু মুদ্রভাবাপন্ন, অনেকটা পুরাতনের ন্যায়, যে স্থলে লিলিয়মে 

অতি তীব্র যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। সিপিয়ার চবিত্রগত বুক্তক্ষীণতা 

এবং ভরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট চর্মের রং বর্তমান থাকিলে ।সপিয়াকে চিনিতে 

বিলম্ব হইবে ন'। পুনঃ পুনঃ মুত্রত্যাগের ইচ্ছাও লিলিয়মে দেখিতে 

পাওয়া যায়, এক এক সময় এই লক্ষণটা এত যন্ত্রণাদায়ক হয় যে ক্যান্া- 

রিস স্বতিপথে আসিয়া উদয় হয়। উক্ত প্রকার মূত্র সম্বন্ধীয় পক্ষণের 

সহিত কখন কখন মাকুরিরয়স ক্যাপ্সিকম এবং নক্সভমিকার নায় 

কতকগুলি গুশ্দ্বারের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

হৃংপিগুটী যেন €লীহবেডদ্বারা চাপিয়া অথবা আক- 
ডাহয়া ধরা হইয়াছে 

উপরোল্লিখিত লক্ষণ কাকা গ্র্যাগুফোরাম নামক 'ওধধের$ 

অতীব প্রিয় লক্ষণ। লিলিয়মেও শ্রী লক্ষণটী আছে। জ্বরারু ঘটিত 

গোলযোগের সহিত হৃতৎপিণ্ডে স্চিবিদ্ধবৎ বেদনা অথবা উপরোল্লিখিত 

লক্ষণটা বর্তমান থাকিলে তখন লিলিয়ম উত্তম । অনেক সময় হ্ৃং- 

পিণ্ডের যন্ত্রণা এত অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে যে, রোগিণা তার 

ব্বপাধুর পক্ষণগুলি চিকিংসদককে বলিতে ভুলিয়া যায় অথবা চিকিৎসক 

হৃন্াঝের লক্ষণগুলির উপর বিশেষ মনোযোগ প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা 

(েরেন, এবং জরাঘুর লক্ষণ গুলিতে ততটা মন সংযোগ করেন নাঁ। এই 

"৮" প্রকারে অনেক সময় লিলিয়ম স্থলে ক্যাকটান এবং ক্যাকটাস স্থলে 
১০ ) 

রর রর. 
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(লিলিয়ম ব্যবহৃত হয়। লিলিয়মের প্রিয় স্থান জরাযু, জরাযুগত লক্ষণ- 

গুণিই লিলিয়মের প্রিয়। মূত্র, গুহাপথ, এবং হৃৎপিণ্ডের লক্ষণগুলি 
উহারই আন্ুসঙ্গিক অতএব সর্বদা জয়ায়ুর লক্ষণের উপর দৃষ্টা রাখিয়া 
লিলিয়ম প্রয়োগ করা কর্তব্য । 

লিলিয়মের রোগীর মানসিক অবস্থা, পাঁলসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনশীল। 

রোগা ভিরেট্ম্ সালফর এবং লাইকোপোডিয়মের ন্যায় নিজের মুক্তি 

সম্বন্ধে সান্দগ্ধ এবং যেন তাহার বিশেষ কর্তব্য কাধ্যগুলি করিয়া উঠিতে 

পারিতেছে না বলিয়া তাড়াতাড়ি এবং ব্যস্ত হওয়া স্বভাব । ও 

উদরাময়__জবরাঁযু স্থানচ্যুতি, ডিম্বাধারের উত্তেজিতাবস্থা ইত্যাদি 
রোগের সহিত প্রাতঃকালীয় উদরাময়ে লিলিয়ম উত্তম । ষ্ঠ, ৩ 

উচ্চ শক্তি সর্বদা ব্যবহৃত হয়। 

সিকেল করনিউটম। 

(১০০৪০ 0০০01000000), ) 

সিকেল অশক্তিকৃত অবস্থায় সেবন করিলে জরাধুর সঙ্কোচন 

তয় বলিয়া জরারুর ররক্তআ্াব বন্ধ করিবার জন্য অথবা শীঘ্র প্রব কার্য 
সমাধা করাহবার জন্য ইহাকে স্ুল মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া অনেক 'তোমিও- 

প্যাথিক নামধারী চিকিৎসকও বিষম বিপদ ঘটাইয়। বসেন। চোমিও- 

প্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার মধ্যে অনেক ওঁষধ আছে যাহারা প্রত্যেকে 

লক্ষণানুযার প্রয়োজিত হইলে সিকেলের ন্যায় কার্য করিতে সক্ষম । 

অতএব বিষ মাত্রায় ওষধ প্রয়োগ করিয়া জ্ঞানত' কাহারও ক্ষতি করা, 

নিতান্ত অন্যায়। মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, আমি পয়ত্রিশ 
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বর কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা! করিতেছি কিন্তু কখনও তিক 

স্থল মাত্রায় উষধ প্রয়োগ করিতে হয় নাই। 

রোগিণীর অবয়ব, বয়স এবং স্বভাপের উপর লক্ষ রাখিয়া সিকেল 

প্রয়োগ করিলে অতি সঞ্টোষজনক ফল পাওয়া যায়। মিকেলের 

রোগিণীর অবয়ব অতিশয় রুগ্ন যেন “হাড়কয়খানি সার,» 

শরীরস্থ মাংসপেশিগুণি শিথিল এবং প্যাসিভ রর্ভআব 
হইবার প্রবণতা । 

প্যাসিভ রক্তআ্রাৰ কাহাকে বলে বুঝাইয়া দেওয়া কর্তৃবা, কেমন নাঃ 

শরার মধ্যে দুই প্রকারের রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম উজ্জল 

লাল অর্থাৎ বিশুদ্ধ রক্ত এবং কাঁল্্চে আভাযুক্ত অর্থাৎ দুষিত রক্ত ! 

উশ্য় রক্ত একই, কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্দ্রার্থ মিশিত হইয়া কখন উজ্জল 

রক্তবণ এবং কখন কাল হইয়া! থাকে । বিশুদ্ধ রক্ত জৎপিও ছার; 

চা'লত হইয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ু হইয়া পোষণ কাধ্য করে, পোষণ কাধ 

সমাপ্ত হইলে উক্ত রক্ত দূষিত হহয়! কৃষ্ণবণ পারণ করে এবং পুনরায় 

হৃংপিঞণ্চে পুনরাগমন করিতে থাকে ' এই দুষিত রক্ত শরীরস্থ কোন 

দ্বাপ দিয়া নিগগত হইলে তাহাকে প্যাদিভ রুক্তম্রাব বলা হয়। হহার 

বিশেষ একটা লক্ষণ এই, রোগী নড়া চড়া করিলে রক্তআাব রূদ্ধি 
হইয়া পাকে । নড়া চড়া করিলে কেন রক্তআ্াব বৃদ্ধি হয় ইহার 
বিশেষ কারণ আছে, পুস্তকে স্থানাভাৰ বশতঃ এখন এ বিষয় 

আলোচম! করিতে পারিলাম না। 
উক্ত প্রকার অবয়বধুক্ত ভ্ত্রীলোকদিগের প্রসবকালে ষদ্যপি বেদনা 

ভাল প্রকাশ না পায়, অথবা মু মুছ্ু 5ইতে থাকে, তাহা হইলে ২০০ 

শক্তির €ই এক মাত্রা সিকেল সুশিক্ষিতা ধাত্রীর ন্যায় সুপ্রসব করাইয়া 

রোগিণীকে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করে। 

অতিশয় শীতুলতা_ শরীর স্পর্শ করিলে অত্যন্ত শীতল বোধ 
ধা 
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হয় কিন্তু রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না । এই লক্ষণটী সিকেলের 

অতীব প্রিয় লক্ষণ। কলেরা রোগে কোলাগ্দ অবস্থায় এই লক্ষণটী 

দৃষ্ট হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া 'সকেল প্রয়োগ করা কর্তব্য । বৃদ্ধ- 
দিগের গাংগ্রীন রোগে যদ্যপি উপরোল্লিখিত লক্ষণটা দুষ্ট ভয়, তাহা? ভইলে 
তৎক্ষণাৎ (সিকেল প্রয়োগ করা কর্তিবা! রোগীর চরণ ও পায়ের আঙ্গুল 

সারের স্তায় ঠাণ্ডা কিন্তু কাপড় ঢাকা একেবারেই সহা হয় না। 

কলেরাদ্গ ক্যান্ফোরা নামক ওঁষধটিতে'৪ উপরোল্লিখিত লক্ষণ দৃষ্ট 
হয়। রোগী অতি শীঘ্র কোলাপ্স ভইঠ! বাইলে এবং মল দ্রর্গন্ধ এবং 

কাল হইবার পুর্ব ক্যাম্ফোরা উত্তম কার্ধা করে । দিকেলে চরণে 

জ্বাণা এবং পায়ের গুলোগুলিতে খিলধরা দেখিতে পাঁওয়া যায়। সাল- 

ফারেও চরণে জ্বালা এবং পায়ের গুলোয় খিলধর! আছে কিন্ত সিকেলের 

স্তায় কোল্যাপ্স এবং অঙ্গে পাথরের ন্যায় শীতলতার সহিত জালা সাল- 

ফারে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

শরারের সকল স্থানেই সিকেলের জালা দেখিতে পাওয়া বাসস । রোগী 

মনে করে যেন তাহার গাত্রে “আগুনের ফিনকি” ছড়াইয়া পড়িতেছে। 

গাত্রচম্ম শীতল ও দেখিতে শুক এবং চিম্ড়ে। বৃদ্ধদিগের গ্যাংগ্রীনে 
এহ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শাখাগুলিতে ঝির্ধি ধরা এবং 

রোগীর মনে হয় যেন তাহার হাত পায়ের উপর দিয়া কি চলিয়া 

যাইতেছে ; পক্ষাঘাত । 

উদরাময়__-কলেরাতে সিকেন পুনঃ পুনঃ বাবহৃত হয়। ব্লোগী গাত্রে 

গরম কিম্বা কাপড় একেবারেই সঙ্য করিতে পারে না কিন্তু শরীর াতল। 

খিলধরা, এই লক্ষণটী অন্তান্য ওধধ হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া রাখি 

মাছে । আক্ষেপ জনিত যগ্যপি হন্ত পদের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাক হইয়া 
যায় অথবা সম্মুখদিকে ন! মুড়িয়! পশ্চাৎদিকে বা(কতে থাকে তাহা হইলে! 

সিকেল উত্তম। উদর মধ্যে অত্যন্ত জ্বালা, কোন দ্রব্য ভোজন করিবা- 
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মাত্র বমন। জলবৎ, সবুজ রং বিশিষ্ট, গন্ধযুক্ত বদন । অতান্ত পিপাসা । 

স্মরণ রাখিবেন, শরীর শীতল তথাচ রোগী গাত্রে বস্ত্র রাখিতে পারে না। 

৬ষ্ঠ, ৩০, ১০০. ইত্যাদি । 

কলোফাইলম । 

( (00101) 11811), 0 

এই ওষধটার ক্রিগ্তা স্ীলোকদ্িগের জরায়ুতে বিশেষরূপে প্রকাশ 

পাঁয়, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে পক্ত্রীলোকের ওউষধ” বলেন, মাননীয় 

ডাক্তার ন্যাস একটা রোগীতন্ব দ্বারা এই এউষধটা পুঝাইবার চেষ্টা করিয়া- 

ছেন, আমিও সেই রোগীতত্বটা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম | 
একটা চল্লিশ বর্ষ বর্ষা গর্ভিণী স্বীলোকের হন্সের সমস্ত অঙ্গুলির 

গাটগুলি ফুলিয়াছিল এবং উহাতে বাতের ন্যার অতিশয় বেদনা হইত। 

এঁ যে বেদনা, উহ! কেবল একমাত্র মাষ্টার্ড (রাই সরিষা গুঁড়া বিশেষ) 

দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিলে কিঞ্চিৎ উপশম হইত, ডাক্তার ন্যাস তাহাকে 
ওর শক্তির কলোফাইলম দিলেন, তাহাতে রোগিণীর অঙ্গুলির যন্ত্রণা কম 

পড়িয়া প্রদব বেদন! আরম্ভ হইল,কাষে কাষেই ডাক্তার মহাশয় বাধ্য হইয়! 

বধ বদ্ধ করিলেন। অতঃপর প্রসব বেদনা স্থগিত থাকিয়। পুনরায় তাহার 

সঙ্গুলি গুলি ফুলিয়া উঠিল এবং যতদিন পর্যন্ত না তিনি সন্তান প্রসব করি- 

লেন, অত্যান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রসবের পর ছুই কিন্বা 

' তিন দিবসের জন্য অস্কুলির বেদনা পুনরায় অদৃশ্য হইল। প্রসবের পর 

/যোনিন্বার দিনা এক প্রকার “লাপাঁনি লালানি” তরল পদার্থ (০1717) 
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নির্গত হয়, উ*| দিন দিন কমিঝা যায়; এই রোগিণীতে উহা! না কমিয়া 

ক্রমশঃ বুদ্ধি হইয়া রত্তবর্ণ ধারণ করিল। উক্ত ভরল পদার্থ অনেকটা 

প্যাসিভ রঞ্জআ্বীবের ( সিকেলি দেখুন ) শ্যায়ুঃকীলচে। এ প্রকার 

আ্রাবের সহিত রোগিণীর শরীর অতিশর দ্রব্বল হইরাছিল এবং রোগিণী 

বলিত যেন তাহার শরারের ভিতর “গুর গুর” করিয়া কাপিতেছে, এই 

সকপ উপদর্গের সহিত আবার গেহ অস্কুলির বন্ণা পুনরাগদন কারিরা 

রোৌগিণীকে নিতান্ত অস্থির করিরা তুলিল। খাঁধচ সর্বতোভাবে কলো- 

'ফাইলম নিদেশিত হইতেছে, তথাপি সেই প্রসব বেদনার ন্যায় বেধনার 

ভয়ে কলো'সনু না দিরা, ডাক্তার মহাশর় এমাণুর়ে আনিকা, সাবিনা, 

সিকেল এবং সাল্ফর প্রয়োগ করিলেন কিন্ত কোন ফলহ হইল না। 

অবশেষে ২০০ শত শক্তির কলোফাইলম প্রয়োগ করাতে রোগণা অতি 

সত্বর সম্পূর্ণ আরোগা লাস করিণেন। মাননীয় ডাগর নাস ঃখ করিব 

লি!খপ্লাছিলেন “যদ্যপি আমি প্রথমে এই 'গুধধটী বিখেচনা করিয়া প্রয়োগ 

করিতাম তাহ! হইলে নিশ্চয়ই রোগিণী বৃথা! এত বন্থণা ভোগ করিতেন 

না।? 

বহুপিনের প্যাসিভ রক্তশ্রাবে (1সকেল দেখুন) যদাপি কলো৷ 

ফাইলমের চরিগ্রগত ভর্বলতা এবং শরীর মধ্যে গুর গুর :করিয়। কাপ! 

দেখতে পাওয়া ঘায়, তাভা ভইলে কলোফাইলমে বিশেষ উপকার হইয়। 

থাকে! ইহা অসহ্য আঙ্ষেপঘৃক্ত প্রসব বেদনায় বাবহত হয়, খতুর 

গোলযোগে ৪ উক্ত প্রকারের বেদন। দৃষ্ট হইলে কলোফাইলম উত্তম । 

২ « . দর্ণাই 
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ইনার আর একটী নাম সিমিসিফিউগা | স্ত্রীলোকদিগের শরীরে 

ইভার বিশেষ কাধ্য দেখিতে পাওরা বায়। স্নাযুবিধানের উপর ইহার 

ক্রির' প্রকাশ পাইয়া, বহু লক্ষণ উৎপন্ন করে; তন্মধো কতকগুলি 

লক্ষণ হিষ্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর নায় ভয়, সেই কারণ য়্যাকটিয়! ভিষ্টিরিয়ার 

একটা মহৌধধ । ইহাতে স্পন্দন, খেঁচুনি, আক্ষেপ, ফিট, নানাপ্রকার 

মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার । রোগিণী থর্ থরু করিয়া কাপিতেছে 

কিন্ত শীত নাই। অজ্ঞান ভইয়া পড়া, অনবরত কথা কভা, পুনঃ পুনঃ 

বন্তবা !বষয় বদলান ভত্যাদ। রোগিখী যেন অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিরক্ত 

৪ ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, অথবা চুপ করিয়া বাসিয়া কিস্বা 
শুহয় থকে কিন্ত নিদ্রা ভয় না। রোগিণী মনে করে যেন সে পাগল 

হইয়া যাইতেছে। 

শিরঃপীড়া-মস্তকের ভিতর হইতে চারিদিকে এরূপ চাপনবৎ বেদনা, 

যেন ত্রদ্মতালুটা ফাটিয়া যাইবে কিম্বা বেদনা কণের ভিতর প্রবেশ কা'রয়া 

অত্যন্ত ন্ণাদায়ক হইয়া উঠে, অথবা মাথার পম্চাদ্দিকে বেদনাট। 'সাট- 

কাহয়া গ্রীবাদেশে তীরবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হইতে থাকে । 

জরায়ুতে সুচিবিদ্ধবৎ বেদনা! এক পার্থ হইতে অপর পার্খে ধাবিত 

হয়। খতুত্রাব অনিয়মিত, খতুত্রাব অত্যন্ত হইয়া থাকে, কখন কখন 

তি অল্পও হয়। খত্ুসন্বন্ধে এইরূপ গোলযোগের সহিত যগ্যপি বন্থ 

পরিমাণ মানসিক এবং স্ায়বিয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ফ্যাকটিয়া 

। প্রঞ্জেগ করা ঘায়। উপধুক্ত পরিমাণে খতুআৰ না হইয়া ষ্ঘপি কোমর 

'হইন্রে নিন্গে উরু পধ্যন্ত ভারি এবং নিষ্মদিকে চাপনবৎ 
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"বেদনার সহিত বেদনা ফ্যাকটিয়! দূর করিতে সক্ষম। স্ত্রীলোকদিগের * 

খতু সন্বপ্ধীয় গোলযোগের সহিত বামদিকের স্তনের নিক্ভাগে বেদনা, 
যযাকটিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । জরাধুর বাধি জনিত কোমরে বেদনা 

এবং মেরু মঞ্জীর উত্তেজিতাবস্থা । জরাঘু সম্বন্ধ গোলযোগের সহিত 

শরীরে নানাস্তানে স্নায়বীয় অথবা! মাংসপেশির কর্তনবৎ বেদন! হইলে 

যাকটিয়া উপকারী । বাতবাধিতে প্রায়ই উদরে মাংসপেশিতে বেদনা 

- দৌঁফতে পাওয়া বায়। নানা প্রকার স্সায়বীয় কষ্টে সিমিসিফিউগ! 

উপকারী । * " 

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহৃত ভয় । ৪ 

সাবিনা । 

(১০71)11020.) , 

প্লালোকদিগের জননেন্ত্রিয় ভইতে বহু পরিমাণে রক্ততআ্রাব হইলে 

শ্তা'বনাঁ উপকারী | খু সম্বন্ধীয় গোলযোগে, প্রসবের পর অথবা গত্তত্রাধ 

ভে কিম্বা গত্তস্রাবের টপক্রমে বহু পরিমাণে রক্কআাব হইয়া থাকে। 

শ্যািনায় রক্তশ্রাব থামিরা থা!নখা হইয়া থাকে অর্থাৎ এই থানিকটা 

রক্তস্রাব হইয়া থামিয়া গেল, আনার কিছুক্ষণ পরে কতকটা রক্তস্রব হইল 

নড়া চড়া করিলে, রক্তম্রাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আবিত বৃক্ত কাল, 

চাপ চাপ কিন্বা তরপ এবং চাপ মিশ্রিত, চাপ গ্ুলিও কাল দেখায় । উত্ত 

প্রকুরের রক্তত্রান প্রাথ্ই জরামুব স্বাভাবিক শক্তি কমিয়া গিয়া হইয়া 

থাকে, আর কয়েকটা কাণ পূর্বেই বলা হইয়াছে ৭ ৭ 

টপিক, 



১১৪ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

কটিদেশ হইতে নিন্বোদরের উভয় পার্ণস্থ অস্থি পর্যন্ত 
বেদন1__এই লক্ষণটা স্যাবাইনার চরিত্রগত লক্ষণ। কেবল মাত্র রক্ত- 

আবের সহিত বেদন! দৃষ্ট হয়, এমৎ নভে, যদি খতু সন্বন্বীয় গোল- 

যোগ অথবা গর্তৃক্নাব হইবার উপক্রমের সহিত উক্ত কটিবেদনা দৃষ্ট ওয় 

তাহা হইলে স্যাবাইনা দেওয়া নিতান্ত (প্রয়োজন । পলপেটিলার স্যাম 

গরমে এবং গরম গৃহে রোগের বুদ্ধি ও খোলা বাতাসে এবং ঠাণ্ডায় রোগের 

উপশম স্যাবিনায় দেখিতে পাওয়া যাঁয় কিন্ত উহাদিগের মধ্যে বিশেষত এই 

পালসেটিল| রক্তশ্রাব বৃদ্ধি করে, বে স্থলে স্যাবিনা রক্টম্রাব কমাইয়া 

দেয়। অন্তঃসভতাবস্থায় তৃতীয় মাসে স্যাবিনার চরিরগত কটি বেদন! হইয়া 

গর্তত্াব হইবার উপক্রম হইলে, স্যাবিনা অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। ভাইবারনম্ 

ওপিউলাম নামক ও্ধধেও গভআ্াবের উপক্রমের সহিত কটি বেদন! 

দেখিতে পাওয়া যায়। স্যাবিনা এবং ভাইবারনাশে পার্কা এই, ভাইবার- 

নামের কটি বেদনা কট্টদেশ বেষ্টন করিয়া কটি হইতে জরাব্র মধো 

আক্ষেপবৎ বেদনা হইয়া শেষ হইয়া থাকে, যে স্থলে প্যাবাইলার কটি 

বেদনা কটিদেশ হইতে নিম্োদরের উভয় পর্থস্থ অস্থির সশ্ুখভাগ পর্ধান্ত 

হইতে থাকে । 

বাত জনিত হাঁতের কব্জি ফুলা এবং পদাঙ্লির গাইট ফুলা। উত্ত 

প্রকারের বাত জনিত বেদনার সহিত যদ্যপি যোনিদ্বার দিয়া বহু পরিমাণ 

রক্তত্রাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে স্যাবাইনা টন্তম | এ স্থলে কলোফাইলমের 
সহিত তুলনা করিয় দেখা উচিত। 

সচরাচর ৬ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্য । 



ইরিজিরোন। 
(12115610109 ) 

মন্তকে রক্তাধিক্যের সহিত অর্থাৎ চক্ষু মুখ রক্তবর্ণতার সহিত নাসিকা! 

হ্টুতে রক্তআাব। অতিরিক্ত উদগার এবং পাকস্থলীতে জালার সহিত 
রক্তবমন। তর্শে আলার সহিত রত্তত্রাব। মূত্রস্থলিতে পাথরির সন্িত 

মুত্রে রক্তআব। জরায়ু হইতে রক্তত্রাব। বিশেষতঃ নিয়োদর হইতে 
রক্তত্রাবে ইরিজিরোনে আর একটা বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়! থাকে, “গুহ 
পথ এবং মৃত্রস্থলির ভয়ানক উত্তেজিতাবস্থা” এই লক্ষণটার দ্বারায় ইরিজি- 

রোনকে অন্যান্য ওষধ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে। 

ওয়, ৬ ইত্যাদি ব্যবহার্য্য। 

টিলিয়ম 
( 1101111010, ) 

ইহাও একটা রক্তআবের মহৌষধ বিশেষ । রক্রত্রাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। 
খতু সম্বন্ধীয় গোলযোগে য্ভপি খড়আ্রাৰ মাসে দুইবার করিয়৷ হয় 
এবং প্রতোক বারে বনু পরিমাণ খতুআাব এক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, 

তাহা হইলে টিলিয়ম প্রয়োগ করিতে অন্ুমাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নহে" 
এস্থলে ক্যালকেরিয়া অষ্টিয়ম এবং নক্সভমিকা নামক ওষধের সহিত 

বিচার করিয়া দেখা কর্তৃব্য। 

টিলিয়মে চায়নার ন্যায় রক্তস্রীব জনিত ফেণ্ট, হইয়া পড়া, চক্ষে 

ধোয়া দেখা, কর্ণে ভে! ভে করা ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত 
৬৬ ৪৯ 

৮ নে ৩ 



১১৬ সরল মেটিরিয়া মেডিকা । 

রক্তআাবের পর উপরোল্লিখিত ছূর্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, চায়না 

উত্তম। উক্ত প্রকার রক্তআ্রাবের সহিত উরুদেশে এবং কটিদেশে 

শিথিল হওয়াবৎ বেদন!, রোগী উক্ত স্থানগুলি বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। 

২য়, ৬ষ্ঠ,৩০ ইত্যাদি। 

মিলিফোলিয়ম । 
(1১1111219111110), ) 

মহাত্মা হানিমান বলেন, ইহাকে সেবন করিলে, মুত্রের সহিত রক্ত- 

শ্রাব হয়, নাসিক! হইতে রক্তআ্াব হয় । 

একোনাইটের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্ত শরীরের নানা যন্ত্র হইতে 

স্রাব হয় কিন্তু একোনাইটের সহিত ইহার পার্থক্য এই, মানসিক 

উতৎকঞ্ঠ এবং মৃত্যু ভয় দৃষ্ট হয় না । মুত্রের সহিত রক্তস্রাব হইয়া, 
উহা! পাত্রের ওলাক় একটা পিঠার ন্যায় জমিক্াা থাকে । 

মাননীয় ডাক্তার স্তাস, মিলিফোলিয়ম সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর গল্প 

বলিয়াছেন, প্রয়োজনিয় বিবেচনায় আমি উহা নিষ্পে উদ্ধৃত করিলাম । 

যুবা বয়সে ডাক্তার ন্যাসের নাসিকা' হইতে রক্তপাত হইত, 

ডাক্তার টি, এল, ব্রাউন, কয়েকবার ওষধ প্রয়োগ করিয়৷ অক্ৃতকাধ্য 

হইয়াছিলেন এবং ডাক্তার স্তাসও রক্তক্ষয় জনিত দিন দিন ছৃব্বল হইতে 

লাগিলেন। অবশেষে তাহার বুদ্ধা ঠাকুরমা তাহাকে উক্ত বৃক্ষের 

মূল চর্ধন করিতে উপদেশ দেন, তিনিও উহা! চর্বন করার শীঘ্র 
অরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন । একদ! ডাক্তার ন্যাস কোন স্থানে ভ্রমণ 

করিতে গিয়া তথায় একটা যক্ষাক্রাস্ত রোগীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় । 
রোগীটার কাসির সহিত প্রত্যহ বহু পরিমাণ রক্ত উঠিত। বেড়াইতে 



সরল মেটিরিয়া মেডিক।। ১১৫ 

বেড়াইতে রোগী ভাক্তার ন্যাসকে কহিলেন, “মহাশয় কোন প্রকারে কেবল 
মাত্র এই রক্ত উঠা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন কি ?” ডাক্তার ন্যাস তৎক্ষণাৎ 

সেই স্থানে হইতে উক্ত বৃক্ষের একটা শিকড় তুলিয়৷ তাহাকে চর্বন 
,করিতে দিল্লেন। রোগী যদিচ নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন কিন্তু উক্ত 
মূল চব্ধন করাতে তাহার রক্ত উঠা বন্ধ হইয়াছিল। কেবল মাত্র রক্ত উঠা 
বন্ধ নুহে, এমন কি কাসিরও অনেক উপশম হইয়াছিল। পরে রোগী কয়েক 

চুবড়ি উক্ত মূল লইয়া তাহার দেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং উদ্ছ- 
ধিগকে' চর্ধন করায় রক্ত উঠা একেবারেই বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু রোগ্নু 
অধিক দিন জীবিত,থাকেন নাই। 

মূল অরিষ্ট, ৩য়, ৬, ইত্যাদি। 

ডিজিটেলিস পারপিউরিয়|। 
(115105115 101000162, ) ৮, 

নাডী অতি ধীর গতি বিশিষ্ট_ডিজিটেলিস ভ্বংপিণ্ডের উপর 
অতি স্ন্দর কার্য করিয়া থাকে। এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ইহাকে 

হৃৎপিণ্ডের টনিক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। (প্টনিক” অর্থাৎ 
ষে দ্রব ব্যবহারে শরীরের কোন একটা যন্ত্রের শক্তি, স্বভাব এবং ক্ষমত' 

বন্ধিত হয়, তাহাকে টনিক বলে। আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক মতে * 

পুষ্টিকর খাগ্ভই টনিক, কাঁরণ ওঁষধ বিষমাত্রায়টপ্রয়োগ করিয়া শরীরস্থ 

€কান যন্ত্রকে উত্তেজিত করা অনিষ্টকর )। নাড়ী অতি ধীরে চলিতে: 

চলিতে মাঝে মাঝে দ্রুত গতি বিশিষ্ট হয়, আবার ধীরে চলিতে থাকে। 

নাড়ী দপ, দূ, কিক! চলিতেছে এবং মাঝে মাঝে,ছুই একটা াঘাৎ : 

ফাক যাইতেছে। 

॥ 



১১৮ সরল মেটিরিয়া মেডিক1। 

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন-.আমি একদিবস দেখিলাম 

একটী লোক মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আমার আফিসের দিকে 

আফিতেছে। আমি প্রথমে তাহাকে মাতাল বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম 

কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিতে দেখিলাম, তাহার মুখখানি বেগুনি 
এবং ঠোঁটু ছুটি নিল হইয়া গিয়াছে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হস্ত 

ধারণ পূর্ববক গৃহমধ্যে আনয়ন করিলাম। সে একটী চৌকিতে উপবেশন 
কন্িল কিন্তু কয়েক মিনিট কাল একেবারে কথা কহিতে পারিল না; 
কেবল নিশ্বাস গ্রহণের জনা চেষ্টা করিতে লাগিল। যখন সে কথা 
কহিতে পারিল, সে বলিল কয়েক সপ্তাহ হইতে মাঝে মাঝে তাহার 

এই প্রকার হইতেছে । তখন অমি তাহার বক্ষস্বলে আকর্ণন যন্ত্র 

দ্বার! শ্রবণ করিয়া! দেখিলাম, তাহার হৃৎপিণ্ডের প্রথম আঘাতের সহিত 

হুস্ হুস করিয়! জাঁতা তাঁওয়ার নায় শব্দ হইতেছে । আরও অনুসন্ধানে 

জানা গেল, বাল্যাবস্থায় একবার তাহার বাত হইয়াছিল। সে বাধ্য 

হইয়া সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং গৃহ 

হইতে বাহিত হইত না। আমি তাহাকে জলের সহিত কয়েক মাত্রা 

২য় শক্তির ডিজিটেলিস প্রয়োগ করিলাম। কয়েক দিবস পরে হঠাৎ 

দেখিলাম, সেই লোকটা সাবল দিয়া তাহার বাটির সম্মুখস্থ বরফ খ্ুড়িয়! 

পরিফার করিতেছে, জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, উক্ত ওধধেই ল্সে 

সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছে । 

একটী যুবকের পগা বমি বমি” এবং বমন হইতে আরন্ত হইয়া তৎসহিত 

তন্্রাচ্ছন্ন ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল ! উক্ত ঘটনার ছুই দিবস পরে ত্তাহার শরীর 

নেবার ন্যায় হলুদবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল । সমস্ত গাত্রের চশ্ম এমন কি, 

নখগুলি পধ্যস্ত গাঢ় হরিদ্রীবর্ণ ধারণ করিল, মল স্বাভাবিক ও সাদা 

কিন্ত মুত্র গাড পাটকিলা রং বিশিল্চ । নাড়ী প্রতি মিনিটে ৩০ ধার 

করিয়া আঘাত করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে দুই অথবা একটা 
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আঘাত নিস্তব্ধ। এই রোগীটা পরিক্ষার ডিজিটেলিসের রোগী, ইহাকে 

ডিজিটেপিস দেওয়া হইয়াছিল। ওঁষধটী আরম্ভ করিবার পর হইতেই 

তাহার মল মুত্র ইত্যাদি ক্রমে বদলাহয়া কয়েক দিবস মধ্যে সে সম্পূর্ণ 

আরোগ্য লাভ করিল। ডিজিটেলিসের চরিত্রগত ধীর গতি বিশিষ্ট 

নাড়ী দেখিয়া, ডাক্তার স্টাস তাঁহাকে ডিজিটেলিস দিয়াছিলেন । 

৩ হৃৎপিণ্ডের পীড়া ভইতে শোথ হইলে, ডিজিটেলিস উপকারী । বুদ্ধ- 

দিগৈর হৎপ্রিণ্ডের দ্র্বলতাবশতঃ মস্তক ঘূর্ণন দেখিতে পাইলে,ডিজিট্রেলিস 

দেওয়া 1 যাইতে পারে । ডিজিটেলিসের শোথ রোগীর গাত্রচম্ম নিলাভাধুক্ত । 
এক কথায় বলিয়া,রাখি, নাড়া ধীর গতিিশিষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ 
ডিজিটেলিসকে স্মরণ করা কর্তব্য । 

নাড়ী ধীর গতি বিশিষ্ট। ইহা বাতিরেকে নিয়ে আরও কয়েকটা 
. ডিজিটেলিসের চরিত্রগত লক্ষণ দেওয়া গেল । গাত্রচম্ম বিশেষতঃ চক্ষের 

পাতা, ওষ্ট, জিহ্বা এবং নথগুলি নীল । রোগী মনে করে যেন তাহার 

পাকস্থলিটা ভিতর দিকে টুকিয়া গিয়াছে এবং সে মরিয়া যাইবে। 

জেলসিমিয়ম নামক ওষধে ঠিক ইহার বিপরীত অবস্থ দ্লেখিতে পাওয়া 

যায়। নিশ্বাস প্রশ্বীন অসম এবং অতীব কষ্টদায়ক এবং মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ 

* নিশ্বাস পরিত্যাগ করে । শরীরের সাধারণ ক্ষমতার হঠাৎ ভাস এবং 

অতীব ছর্বলতা। নিদ্রার সময় মনে হয় যেন ক্রমশঃ দম বন্ধ হইয়া 

যাইতেছে এবং নিশ্বাস লইধার ভন্ত রোগী জাগ্রত হইয়া উঠে। এ কারণ 

রোগী ঘুমাইতে পারে না। 
উদরাময়__ছুর্ববল এবং ধীর গতি বিশিষ্ট নাী, ডিজিটেলিদের 

* চরিত্রগত লক্ষণ, ইহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিবেন । নেবার (780101০.) 

সহিত সাদা অথব ধুসরবণের মল, ডিজিটেলিসের চরিজ্রগত লক্ষণ । 
রি, উঁয়, ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি । , 

৪ ২ ও 
৪ ূ ক £ 
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(0০90005 (51500100105, ) 

হৎপিণ্ড যেন একটী লোহার বেড়ি দ্বারা চাপিয়া ধর 
হইয়াছে--এই প্রকার বোধ ক্যাকৃটাসের চরিত্রগত লক্ষণ। রোগী 
বলে, “তাহার হৃৎপিগুটা একটা কঠিন পদার্থ দারা চাপিয়া ধরা হইয়াছে ।” 

এই প্রকার চাপনবৎ বোধ কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ড আবদ্ধ নহে। ইহ 

ক্যাক্টাসের চরিত্রের একটা স্বভাব বিশেষ। বক্ষস্থল, মুত্রস্থলি, গুহ্পথ, 

যোনি, জরায়ু যে কোন স্থানে কঠিন দ্রব্য দ্বারা অশকড়াইয়! ধরার ন্যায় 

যন্ত্রণা বোধ হইলে, তৎক্ষণাৎ ক্যাক্টাসকে স্মরণ করা কর্তব্য । 

ক্যাকৃটাসের চরিত্রগত উক্ত স্বভাবটাকে আরও পরিষার করিয়া 

বুঝাইবার জন্য কয়েকটা ওষধের সহিত পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। 

আইওডিন-_হৃৎপিগুটী যেন কেহ চটকাইতেছে। লিলিয়ম- 

টিগ্রিনম- পর্ধগয়ক্রমে হৃৎপিগুটী একবার চাপিয়া ধরিতেছে আবার 
ছাড়িয়া দিতেছে । লযাকেসিস- নিদ্রা ত্যাগ হইলেই রোগী মনে করে 
যেন তাহার হ্ৃৎপিগটা সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে । উপশম পাইবার,জন্য 

তাড়াতাড়ি বক্ষের বন্ত্র উন্মোচন করে। আর্সেনিক-_চলিয়া ফিরিয়া 
বেড়াইবার সময় হৃংপিগুটা সম্কুচিত বোধ হয়। 

অন্ত কোন পীড়ার সহিত বিশেষতঃ বাতব্যাধির সহিত যদ্যপি 
ক্যাকটাসের চরিত্রগত হৃৎপিণ্ডের এই লক্ষণটী বর্তমান থাকে, তাহা হইলে 

ক্যাক্টাস প্রয়োগ করা যাইতে পারে। র 

ব্রহ্মতালুতে ভারিবোধ । যাহাদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়া আছে, প্রায়ই 

এবন্প্রকার মস্তক বেদনা, তাহাদিগের হইয়৷ থাকে। হৃৎপিণ্ডের পীড়ার 
সহিত-মস্তি্কে রক্তাধিক্য,নাসিকা হইতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব, গুহাদ্বার 
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বর রক্তপাত, মুত্রের সহিত রক্ত নির্গত হওয়া ও রক্তবমন ইত্যাদিতে 
ক্যাক্টাস উৎকৃষ্ট ওষধ। এক কথায় কোন প্রকার রক্তআবের 
সহিত যদ্যপি হৃৎপিণ্ডের পীড়। দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে 

.ক্যাক্টাসকে স্মরণ করা কর্তব্য । 
উপরোক্ত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে বক্ষ সম্বন্ধে ক্যাক্্টাসের আরও 

কয়েকটা মুল্যবান লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষে চাপবোধ এবং 

নিখাসে কষ্ট । রোগী মনে করে যেন নিশ্বাস গ্রহণকালে তাহার বক্ষস্থলটা 
প্রসারিত হইতেছে না । - 
সময় সময় রোগী যেন দমবন্ধ হইয়া ফেন্ট হইয়া পড়ে এবং মুখমণ্ডল 
শীতল ঘন্ম হয় ও নাড়ীর গতি হ্রাস হয়৷ যায়। চলিয়া বেড়াইবার সময় 
“বুক ধড়, ধড় (728111050101)) করে। বামপার্থে শয়নে বুক 

“ধড়, ধড় করা বুদ্ধিপ্রাপ্ত: হয়। বামহস্তে এবং বামপদে 
শোথবুক্ত ফুলা |" 

বাত-উদ্ধ শাখা হইতে আরম্ভ হইয়া শরীরের সমস্ত গাটগুলিতে 
বাতের বেদনা । বাম হত্তে ঝি ঝি" ধরা। * , 

৬ষ্ঠ, ৩০, ২০০, ইত্যাদি । 

স্পাইজিলিয়৷ ফ্যান্থেল্মিণ্টিকা। 
(810120119, £১170105100100109) ) 

ইহাও একটা অতি উৎকৃষ্ট হৃৎপিণ্ডের গুষধধ। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের 

পুরাতন পীড়াতে ইহা! অতি সুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । ভ্ৃৎপিগ্ডের 
তান্বের পীড়া ; আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ করিলে হৃৎপিণ্ডের « ধুক্ধুকুনির” 

সহিত “হুস্ হুস্”” করিয়! জ1তা তাওয়ার স্তায় শব শুনিতে পাওয়া যায়, 
৯ সু 

কি 

চা 
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এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের অত্যন্ত “্ধড়ধড়ানি” (7১911105697 )। 

ৃৎপিগুটী এত সজোরে “ধড় ধড়» করে যে, বক্ষস্থলের কম্পন চক্ষে 

দেখিতে পাওয়া যায় ও আকর্ণন যন্ত্র দ্বারা শ্রবণ না করিয়াও 
বক্ষের নিকটে কর্ণ লইয়া যাইলে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনিতে 
পাওয়া বায় । রোগী বাম পার্থে শয়ন করিতে পারে না। 
বাম পার্থখে শয়ন করিলে হৃৎপিণ্ডের ধড়ধড়ানী অত্ন্ত বদ্ধিত হইয়! 
থাকে এবম্প্রকার লক্ষণযুক্ত পাড়ায় স্পাইজিলিয়া প্রয়োগে, হৃৎপিণ্ডের 

ধড়ধড়ানি এমন কি, ভান্বের পীড়া ও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। 

শরীরের বাম দিক স্পাইজিলিয়ার প্রিয় স্থান। মস্তকের বাম পার্খে 

আধ কপালে মাথা ব্যথা । (দক্ষিণ পার্খে হইলে স্তান্কুইনেরিয়া ও 
সাইলিসিয়া ) মাথা ব্যথা মস্তকের পশ্চাতে, গ্ীবাদেশের উপরিভাগ 

হইতে আরম্ভ হইয়া চক্ষের ভ্রর নিকট আসিয়া আটকাইয়া থাকে। 

মাথাধরা সুধ্যোদয়ের সহিত আরন্তভ হয় এবং সুধ্যের বৃদ্ধির 
সহিত মস্তক বেদনারও ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি হইয়া, আবার সুধ্যা 

স্তের সহিত ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায় । সামান্ত মাত্র নড়া চড়ায় 
যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । যে চক্ষুর উপরিভাগে বেদনা আটকাইয়! 

ষন্ত্রণ। হয়, বেদনার সহিত উক্ত নয়ন হইতে স্বচ্ছ জল নির্গত হইতে থাকে । 

(দক্ষিণর্দিক হইতে উক্ত প্রকারের জল পড়িলে চেলিডোনিয়ম ব্যবহৃত 

হয়) চক্ষের এক প্রকার ম্নাববিয় বেদনা স্পাইজিলিয়া আরোগ্য করিয়া 

থাকে । ইহারও স্বভাব অনেকট! স্পাইজিলিয়ার মাথাব্যথার ন্তায়। 

রোগী মনে করে যেন তাহ।র চক্ষুটা অক্ষি কোটর অপেক্ষা অনেক বড়। 
চক্ষে ছুরিকাঘাতের ন্যায় বেদনা, উক্ত বেদন! গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত ধাবিত 

হয়। স্পাইজিলিয়ার যন্ত্রণা, গোলমালে, নড়াচড়ায়, নিশ্বাস গ্রহণে বৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ বর্ধাকালে ও ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি হওয়াও স্পাইজিলিয়াস্ 

চরিত্রগত লক্ষণ। নড়াচড়ায় বৃদ্ধি; ব্রাইওনিয়া, ক্যালমিকা, নেত্রাম মুর 
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এবং ্যাকটিয়ায় দেখিতে পাওয়! যায়, গেলমালে বুদ্ধি বেলেডোনার লক্ষণ, 

সামান্য স্পর্শে বৃদ্ধি চায়না । পৃথক পৃথক লক্ষণগুলি বিচার করিলে 

অনেকগুলি ওষধ স্বৃতীপথে আসিয়া উপস্থিত হয় কিন্তু একাধারে সকল- 

গুলি দৃষ্ট হয় না, ইহাই হোমিওপ্যাথিক ওষধ নির্বাচনের উপায়। 

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়া! থাক। 

ক্যালমিয়। ল্যাটিফোলিয়। । 

(15010019, 120109119) ) 

ডাক্তার হেরিং বলেন হৃৎপিণ্ডের ব্যাধিতে স্পাইজিলিয়ার পর 

ক্যালমিয়া সুন্দর কার্ধা করিয়া থাকে। এই উভয় ওষধ মুখমণ্ডলস্থ স্নায়বিয় 

ব্দেনায় বিশেষ উপকারী । অধিকাংশ স্ময় ক্যালমিয়া দক্ষিণদিকের এবং 

স্পাভজিলিয়া বামদিকের স্নারবিয় যন্ত্রণায় বাবনহৃত হয়। সু ভূয় ওষধে, 

চক্ষু ফিরাইলে চক্ষের বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ইহার বিশেষত্ব 

এই, ক্যালমিয়ায় চক্ষে আড়ষ্টতা দেখিতে পায়া যায়, কিন্তু স্পাইজিলিয়ার 

' রোগী মনে করে, তাহার চক্ষু এত ঝড় হইয়াছে যে অশ্ষি কোটরে স্থান 

পাইতেছে না। উভয় ওঁষধই বাব)াধি জনিত হ্বতপণ্ডের পীড়ায় 

ব্যবহৃত হয়! উভয় ওষধেরই হৃৎপিণ্ডের দ্প্দপার্নি চক্ষে দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্তু ক্যালমিয়ায় কখন কখন ডিজিটেলিসের ন্ঠায় * 

নাড়ী ধীর গতি-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ক্যালমিয়ার বাত ব্যাধি 

ক্যাক্টাসের ন্যায়, উপর অঙ্গ হইতে আরম্ত হইয়া, ক্রমশঃ নিম্ন্দিকে 

প্রসারিত হয়; (লিডাম নামক ওষধে নিয়ন হইতে উচ্চে) আরও, ক্যাল- 

মিয়ার বেদনা হঠাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে ধাবিত হয়। কোন 
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প্রকার বাতব্যাধিতে ষদ্যপি বেদন! একস্থান হইতে অপর স্থানে সায়! 

বেড়ায় এবং তৎসহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া বর্তমান থাকে, তাহ হইলে' 

পলনেটিলার পরিবর্তে ক্যালমিয়! ব্যবহার করা কর্তব্য। ক্যালমিয়ার 

বেদন! প্রায়ই, বামহস্তের উপর হইতে নিম্নদিকে প্রসারিত হয়। | 

কেবল মাত্র মুখমগ্ডলের ম্নায়বিয় বেদনায়, ইহার সহিত স্পাইজিলিয়ার ' 

মিকট সম্বন্ধ কিন্তু ক্যালমিয়ার হ্রাস বৃদ্ধি ও শরীর মধ্যস্থ ইহার প্রিয় 

স্থানের সহিত স্পাইজিলিয়াকে তুলনা করিয়া দেখিলে, ক্যালমিয়া এবং 
স্পাইজিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্পাইজিলিয়ার 

ন্যার ক্যালমিয়ায় মস্তক বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ীয়বিয় বেদনার 

সহিত পীড়িত স্থানে দুর্বলতা ক্যালমিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ । একোনাইট, 

ক্যামোমিলা, ন্যাফাইলম এবং প্র্যাটিনার ন্যায় বেদনাযুক্ত স্থানে ঝি ঝি 

ধরা দেখিতে পাইলে ক্যঃলমিয়াকে স্মরণ কর! নিতান্ত কর্তবা। শরীরের 

কোন্ স্থান, কোন্ ওপধের প্রিয় এবং প্রত্যেক ওষধের বিশেবত্ব গুলি 

উত্তমরূপে বুঝিয়া হৃদয়ঈম করিয়া রাখিলে, ভোৌমিওপ্যাথিক ওষধ নির্বাচনে 

বিশেষ কষ্ট হন্ম না। 

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ইপিকাকুয়ানা । 
(110009.00217291)) ) 

“অনবরত গা বমি বমি কর1”_-এই লক্ষণটী ইপিকাকের 

স্ভাব। বমন হইয়া যাইলেও ইহার নিবৃত্তি হয় না । বমন হইবার পুর্বে 

এবং পরে সমানভাবে “গা বমি বমি” করে ; ভোজনের অনিয়ম জর্ননত 

খাদ্যদ্রব্য উত্তম পরিপাঁক না হওয়ায়, অনেক সময় এই প্রকার হইয়া 
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থাকে। এরূপ স্থলে পলসেটিলার সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, 

কারণ চর্বিযুক্ত খাদ্যাদি ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে, উভয় ওঁষধই 

ব্যবহৃত হয়। এই স্থলে পলসেটিলা এবং ইপিকাক সম্বন্ধে একটু 
পার্থকা দেখাইয়া দেওয়া যাউক। ইপিকাকে অনবরত বিবমিষা 
আছে কিন্ু পালসেটিলায় নাই। উদর মধ্যে খাদ্য দ্রব্য গুলি 
বর্তমান থাকিলে পলসেটিলা উপকারী এবং উক্ত পদার্থগুলি 
বহিগত হইয়! যাইবার পর পীড়া হইলে, ইপিকাঁক উত্তম। গলসেটিলায় 
এট্টিমোনিয়ম ক্রুডমের জিহ্বার ন্যায়, রোগীর জিহ্বায় গাঢ় ময়লা পড়িয়া! 
থাকে কিন্তু ইপিকাকের জিহ্বায় অতি পাতলা ময়লা পড়ে অথবা জিহ্বা 

একেবারে পরিষ্কার থাকে, বমনের সহিত পরিষ্কীর জিহ্বা এবং কমির 
লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, ইপিকাকের পরিবর্তে সনা বিশেষ উপকারী । 

উক্ত 'প্রকার অবস্থার সহিত হৃৎপিণ্ডের পীড়া থাকিলে ডিজিটেলিস। 

আর একটা ইপিকাকের চরিত্রগত লক্ষণ এই, ইপিকাক উদরস্থ সমস্ত 

অন্তরগুলি আক্রান্ত করে ও রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলী ও 

অন্ত্রগুলি ঢিল! হইয়া ঝুলির। পড়িয়াছে। এ 
শিরঃ£পীড়া-_বিবমিষার সহিত মাথাধরা। অগ্রে বিবমিষা হইয়া পরে 

মাথা ধরে এবং মাথাধর। যতক্ষণ পধ্যন্ত না নিবৃত্তি হয় “গা বমি বমি” 
'করে। রোগী মনে করে যেন তাহার মাথার হাড়গুলি চূর্ণ বিচ 

হইতেছে । উক্ত প্রকারের বেদনা রোগীর জিহ্বার মুলদেশ পধ্যস্ত 

প্রসারিত হয় ও “গা বমি বমি” করে। এই প্রকারের শিরঃপীড়া বাত- 

ব্যাধির সহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলির গোলযোগের সহিত 

শিরঃপীড়া। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় হইয়া তৎসহিত বিবমিধা । 

শ্বাস যন্ত্রের কোন পীড়ার সহিত “গা বমি বমি” করা, কোন প্রকার 

রক্তত্াবের সহিত বিবমিষা, জর রোগের সহিত “গা বমি বমি করা” 
৫ 

ইত্যাদিতে ইপিকাঁক উপকারী । বিবমিষা ইপিকাকের স্বভাব। কোন, 
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প্রকার রোগের সহিত অনবরত কম্টকর বিবমিষ!। কছুতেই 

বিবমিষার নবৃত্তি হয় না, এমন কি বমন হইলেও বিবমিষার 
নিবৃত্তি হয় না। শূন্য উদগার, মুখ দিয়া জলউঠা, মুখে বহু পরিমাণ 
লালা জমা, এই লক্ষণগুলির সহিত অনবরত বিবমিষা থাকিলে ইপিকাক 

উৎকৃষ্ট গুঁধধ। “গ! বমি বমি” করার সহিত মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু বসা 

এবং চক্ষের চারিদিকে কালিমা! পড়া, বমনের পর রোগীর তন্ররাবেশ- 

হওয়া ইত্যাদি লক্ষণগুলিও ইপিকাকে দেখিতে পাওয়া! যায় । 

শ্বাস যন্ত্রের উপর ইপিকাকের স্তন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

ফুসফুসের মধ্যে বহু পরিমাণে শ্রেম্মা জমিয়৷ রোগীর দম বন্ধের ম্যায় হয়। 

বক্ষে অতান্ত ভার বোধ, গলা “সাই সাই” করে এবং রোগী অতান্ত 

উৎকন্িত হয়। ( এন্টিম টার্টে গলা ঘড় ঘড় করে)। বক্ষমধ্যে শ্্রেম্ম 

জমিয়া অতাস্ত কাসি অথব! হাপানির ন্যায় টান হইতে থাকে । হাঁপানি 

ও ঘুংড়িকাসির প্রথম অতস্থায় ইপিকাক স্থুন্দর ফার্ধা করিয়া থাকে । 

এক প্রকার দম আটকান কাসিতে ইপিকাক বিশেষ উপকারী । 

বালক কাঁসিতে কাসিতে শক্ত হইয়া ময়, মুখমণ্ডল .নীলবর্ণ ধারণ করে। 

ঘুংড়ি কাঁসিতে বালক অতান্ত কাসে, এমন কি কাসির চোটে রোগীর 
নাক অথবা মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়! পড়ে, বমন হয়, দম আটকায়, 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত এবং বিবর্ণ হইয়া যায়। | 

বালকদিগের নিউমোনিয়ায় ফুস্ফুস্ শ্রেম্সায় পূর্ণ, দ্রুত এবং “সাই 

স্থই” শব্দকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল মলিন, শরীর নীলবর্ণ, এই 
লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, ইপিকাক প্রযোজ্য । বৃদ্ধদিগের পুরাতন হাপানি, 
ইপিকাক প্রয়োগে উপশম হয়। ্ 

ইপিকাক রক্তশ্রাবেরও একটা মহৌষধ বিশেষ । শরীরে কোন ছিদ্র 
বথা, নাসিকা, মুখ, গুরহ্যদ্ার, জরাঘু, ফুস্ফুন্ ইত্যাদি কোন একটা 

স্থান হইতে রক্তত্রাবে ইপিকাক ব্যবহার হইতে পারে। ক্রোটেলাস 
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নামক ওষধেও উক্ত প্রকারের রক্তত্রাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্ত, 

ইপিকাকের রক্তআাব উজ্জ্বল রক্তবর্ণ এবং পচা পচা নছে। সালফিউরিক 

এসিডেও শরীরের প্রায় সকল ছিদ্র হইতে রক্তআ্রাব হইয়া থাকে কিন্ত 

. অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ওষধ নির্বাচিত হইবে। প্রভৃত পরিমাণ উজ্জ্বল 

রক্তবর্ণের রক্তআ্াব দেখিলে, তখনই ৯পিকাঁককে স্মরণ করা কর্তব্য । 

মাননীয় ডাক্তীর ন্যাস, রক্তত্রীবের কতকগুলি উৎকৃষ্ট ওষধ 

একাধীরে দেখাইয়াছেন। আমিও প্রয়োজনীয় বিবেচনায় উহাদিগকে 

নিয়ে উদ্ধৃত করিলীম। ও 
ইপিকাকুয়ানা__প্রভৃত পরিমাণে উজ্জ্বল রক্তবর্ণের রক্তআাবের সহিত 

নিশ্বীস প্রশ্বীন ভারি ও বিবমিষা। 
একোনাইট-_উজ্ভ্বণ রক্তবর্ণের রক্তআাবের সহিত মৃত্যু ভয় ও 

মানসিক উৎকঠা। 

আণিকা- শারীরিক ক্রান্তি অথবা আঘাতাদি জনিত রক্তআীব। 

বেলেডোনা-_রগের উভয় পার্থের শিরা দুইটার উল্লম্ষন ও মস্তিষ্কে 
রক্তাধিক্য এবং উত্তপ্ত রক্তস্রাব । 

কার্ধে ভেজিটেবলিস--সমস্ত শরীর হিমাঙ্গ ও অবসন্ন, রোগীঃঅনবরত 

মাথায় বাতাস চাহে মুখমণ্ডল মলিন, মুতের ন্যায় ও রক্তআব। 

চায়না__ অত্যান্ত রক্তআব এবং রক্তআঁব জনিত তুর্বলতা, কর্ণের ভিতর 

“ভে ভে” করা এবং ফেন্ট হইয়া ফাঁএয়! | 

ক্রোকানস-__কাল কাল সুতার ন্যায় জমাট রক্তআ্রাব। 

ফেরাম-_রক্তআ্াব কতকটা জমা, কতকটা পাতলা । রক্তশ্নাবের 

সৃহিত রোগীর মুখমগ্ুল অত্যন্ত রক্তবর্ণ অথবা পর্য্যারক্রমে রক্তবর্ণ ও 

মলিন? 

'হাইওসাএমাস-_রক্তত্রীবের সহিত বিকার, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশী- 
গুলির নৃত্য। 
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ল্যাকেসিস-_রক্তত্রাব পচ! ও তাহাতে খড় পোড়া কয়লার ন্যায় 

তলানি পড়া । 

ক্রোটেলাস, ইলাগ্স এবং সালফিউরিক এসিড--শরীরের সকল লছিত্ 
হইতে কাঁলবর্ণের তরল রক্তআাব। 

নাইটি,ক এসিড- উজ্জল রক্তবর্ণের রক্তআব। 
ফক্ষরাস--এমন কি সামান্য ক্ষত অথবা টিউমার হইতেও অনবরত 

রক্ততাব। রক্তআব হইবার প্রবণতা | | 

প্র্যাটিনা--কতকটা তরল এবং কতকট। কাল, শক্ত ও জমাট 

রক্তম্রাব। | 
পালসেটিলা__থামিয়া থামিয়া রক্তআ্রাব হওয়া ৷ 

সিকেল-_ দূর্বল রুগ্ন “কগাসার” স্ত্রীলোকদিগের কালবর্ণের রক্তআ্রাব। 

সালফার-__-শরীরে সোরা ধাতু বর্তমান থাকিলে অথবা উপযুক্ত ওষধে 

ফল না হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করা যায়। 

আরও অনেক রক্ততআ্রাবের ওষধ আছে। রক্তআাব একটা লক্ষণ মাত্র, 

অন্যান্য আন্তুসঙ্গিক লক্ষণগুলির সহিত উত্তমরূপে মিলাইয়া ওষধ 

প্রয়োগ করা কর্তব্য উপরোল্লিধিত ওযধগুলির মধ্যে অন্যান্য 

আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারা যদ্যপি ইপিকাক নির্দেশিত হয়, তাহা রর 

রক্তআরাব বন্ধ করিতে ইপিকাক সর্বোৎকৃষ্ট । | 

ইপিকাক সবিরাম জ্বরের একটী মহৌষধ বিশেষ। মাননীয় ডাক্তার 

জার তাহার ৪৭ বৎসরের অভিজ্ঞতা যে পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, 

তাহাতে লিখিতেছেন যে সবিরাম জরে অন্য কোন ওঁষধ উপযুক্তরূপে 

নির্দেশিত না হইলে, প্রায় প্রত্যেক রোগীকে আমি প্রথমে ইপিকাঁক 

প্রয়োগ করিয়া থাকি ইহাতে বৃথা সময় নষ্ট না হইয়া, রোগী সম্পূর্ণ 
আরোগ্য লাভ করে অথবা অনা ওষধ নির্দেশিত হয়; হোমিওপ্যাথিক 

 মতানুযামী ওষধ প্রয়োগ না করিলে, কখনই হোমিওপ্যাথিক গুঁষধে কোন 
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ফল হইতে পারে না । অতএব আলস্যতা বশতঃ উত্তমরূপে “লক্ষণ না 
মিলাইয়া ওঁষধ প্রয়োগ করাকে” বুথা সময় নষ্ট করিয়া অযথা রোগীকে 

কষ্ট দেওয়া বলিতে পারা যায় না কি? আমার বোধ হয়, যে দেশে মাননীয় 

ডাক্তার জার চিকিৎসা করিতেন, তথায়:অধিকাংশ সবিরাম জর রোগী 

ইপিকাকে নির্দেশিত হইত, সেই কারণে তিনি উক্ত মত প্রকাশ করিতে 

সমর্থ হইয়াছিলেন। 

_. শ্রায়ই প্রত্যেক রোগীতে একটী হইতে তিনটা চরিত্রগত লক্ষণ 
দেখিতে পাওয়া! যায়। অন্যান্য লক্ষণগুলি আন্ুসার্ঈক। কেবলমাত্র 

চরিত্রগত লক্ষণ গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, চিকিৎসা করিলে ভূল 

হইবার সম্ভাবন! নিতান্ত অন্ন। নিয়ে কয়েকটা ওষধের চরিত্রগত লক্ষণ 

দেওয়া হইল। 

ইপিকাক-_জরের সকল অবস্থাতেই অত্যন্ত বিবমিষা । 

আর্সেনিকম--জরের প্রত্যেক অবস্থা সামঞ্জস্য বিহিন অর্থাৎ শীত, 
তাঁপ ও ঘন্মের কোন ঠিক নাই ৷ অত্যন্ত পিপাসা কিন্তু অন্ন অন্ন জল 

পান করে। . 
ইউপেটোরিয়ম পারফ-জ্বরের সময় শরীরের সমস্ত অস্থিগুলিতে 

অত্যন্ত বেদনা। শীতাবস্থার শেষে পিত্তবমন। জ্বর প্রাতঃ ৭ ঘটিকা 

হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে আরম্ত অথবা বুদ্ধি হয়। 

ইগ্নেপিয়া__শীতাবস্থার সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। রোগীকে জার 

উত্তাপ বড়ই ভাল লাগে। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। 

ক্যাঙ্সিকম-_ পৃষ্ঠের উভয় পার্থের ছুইখানি অস্থি, বাহার সহিত তু 

দুইটা সংযোজিত হইয়াছে এবং সচরাচর যাহাকে স্ত্রীলোকেরা“ডানা”বলিয়া . 

থাকে; উক্ত স্থান হইতে শীত আরম্ভ হইয়া সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে । | 

" নক্সভমিকা__-এমন কি, অত্যন্ত জরের উত্তাপের সহিতও শীত বোধ 

হয়। রোগী গাত্রচন্ম একেবারেই উন্মোচন করিতে পারে না। . «৭ 
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নেট্রাম মিউর--কুইনাইনের অপব্যবহারের পর জর। শ্রাতঃ ১০ 

ঘটিক! হইতে ১১ ঘটিকার মধ্য শীত হইয়া! জর আরম্ভ হয়। জ্বরের 

উত্তাপের সহিত অত্যন্ত শীড়পাঁড়া, ঘন্ম-হইলে শীরঃপীড়ার লাঘব হইতে 

থাকে । 

হবাসটঝ্স__শীতীবস্থায় কাসি, জরের সময় অস্থিরতা ও জীহ্বা - শুষ্ক । 
অস্থিরতায় রোগী অনবরত পার্খ পরিবর্তন করে ও উহাতে রোগী উপশম 

বোধ করে । | 

পড়োফাইলম-_-শীত এবং তাপাবস্থায় রোগী অত্যন্ত বকাবকি করে । 

রোগীর গাত্রচন্ম হলুদবর্ণ ( নেবা, ]18077010 )। 

এন্টিমনিয়ম টার্ট--তাপ এবং ঘন্মাবস্থায় রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে অথব 
তাহার দুম পায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুণি প্রত্যেক ওষধের অতিশয় প্রিক্ 

লক্ষণ । যদি এই লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে 'মআারও অনেক লক্ষণ আছে 

তথাচ এই লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া সব্বগ্রকার জরে উপরোল্লিখিত 

ওষধগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে । 

উদরাময়--মল সবুজ্ব বর্ণ ঘাস ঘেচ1 অথবা শাক ছেচার 
ন্যায় । মল ফেনাযুক্ত, পাতলা গুড়ের ন্যায় । 

অনবরত বিবমিষ। দ্বার! ইপিকাঁককে চিনিতে পারা যাঁয়, অতএব 
যে স্থলে অনবরত বিবমিষ! দেখিতে পাওরা যায় সেই স্থলেই ইপিকাককে 

স্মরণ কর! কর্তব্য । বছদিবসের পুরাতন উদরাময়ে ইপিকাক অতি 

অন্নই ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। বালকর্দিগের কলেরায় ইপিকাঁকের পর 

প্রায়ই আর্সেনিক প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

আমি সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার করিয়! থাকে । 
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হঁপপকাকের ন্যায় এন্টিমনিযমেও বিবমিষা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু 
ইপিকাকের ন্যায় বমনেচ্ছ! নিরবচ্ছিন্ন নহে । বমনের পর উপশম এ্টিম 

টার্টের "রিব্রগত লক্ষণ। বমনের পর কিছুক্ষণের জন্য বিবমিষা ইত্যা- 

দির নিবৃত্তি হয় প্রবং রোগী যেন ঘুমাইয়া পড়ে। এরম টার্ট :কলেরার 
একটী মহৌষধ বিশেষ ; ষে স্থলে বিবমিষা, বমন, শীতল ঘম্ম, অবসন্নতা, 

ভন্দ্রাবেশ বা অজ্ঞানতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বার বমনের 
পর রোগী অল্প সময়ের জনা একটু নুস্থ বোধ করে ও তন্তরাচ্ছন্নব হয়, 

সে স্থলে প্রত্যেক বার বমনের পর একবার করিয়া ৩০ শক্তিরুএন্টিম 
টার্ট প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া যাঁয়। 

ফুসফুসের উপর এ্টিম টার্টের অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি লক্ষণ 
ৃষ্ট হয়, ফুস্ফুসের রোগে এট্টিম টাট বিখ্যাত গধধ। ফুসফুসের যে কোন 

ব্যাধিই হউক না কেন- ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, ঘুড়ি কাসি, হাপানি 

ইত্যাদিতে যদ্যপি ফুসফুস.মধ্যে প্রভৃত পরিমাণে শ্রেম্বা জন্মে এবং বক্ষ 

মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হয় ও কাসিলে কিছু না উঠে, তাহা হইলে 
এঁণ্টম টাট অতি উৎকুষ্ট- 2ষ্ধ। রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বীমের সহিত 

বক্ষমধ্যে এত ঘড় ঘড় শব্ধ হয় যে, মনে হয় 'যেন কাসিবামাত্র বহু পরি. 

মাণ শ্রেম্া উঠিবে কিন্তু কাধ্যতঃ কিছুই স্টঠে না । তত্দ্রাবস্থা, নিদ্রোচ্ছন্ন 

ভাব, এই লক্ষণটাও এট্টিম টাটের চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণের সহিত 
এন্টিম টার্টের চরিত্রগত তন্ত্রাচ্ছন্নভাব দৃষ্ট না হইলে, এন্টিম টার্টে প্রায়ই 

ফলাস্বয় না। উক্ত তপজরাচ্ছ্নতাব ক্রমশঃ অজ্ঞানতাঁয় পরিণত হয়। 
ইহা ফুসফুসের ব্যাধি, শিশু-কলেরা, কলেরা, সবিরাম জর ইত্যাদি অনেক, 

১৩ 



স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেনসিস। 
(52781010811 052508.0610515, ) 

সা্গুইনেরিয়া শিরঃপীড়ার মহৌষধ । ইহার যন্ত্রণা স্পাইজিলিয়ার ন্যাক় 
মন্তকের পশ্চাত্ভাগ হইতে আর্ত হইয়া, ক্রমশঃ চক্ষের উপরিভাগে 

আদিয়! যন্ত্রণা দিতে থাকে । ইচাদিগের বিশেষত্ব এই, উক্ত প্রকারের 

বেদনা যদ্যপি বাম পার্খে হয়, তাহা হইলে স্পাইজিলিয়া৷ এবং দক্ষিণ পারে 

হইলে সাম্ুইনেরিয়া বাবার্য্য। উপরোল্লিখিত বিশেষত্ব ব্যতিরেকে 

আরও কতকগুলি লক্ষণ স্যান্ুইনেরিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহ! 

স্পাইজিলিয়ায় নাই। স্যান্থুইনেরিয়ার রোগীর শিরঃগীড়ার সহিত "গা 

বমি বমি” করে, বমন হয়, এবং রোগী নিস্তব্ধ ভাবে, অন্ধকারে ও একক 

থাকিতে ভালবাসে। 

কঠিন নিউমোনিয়া অথবা ব্স্কাইটিসের পর কিছুতেই কাশি আরোগ্য 

হইতেছে না, প্রতিদিন উভয় গণ্ড রক্তবর্ণ হয় ও “ঘ্ঘুদ ঘুসে” জর হয়। 

কামি তরল, কাসিবার সময় অত্যন্ত শ্লেম্বা উঠিয়া থাকে, 
শ্লেক্স1। অতীব ছুর্ন্ধযুক্ত, রোগী নিজে তাহার শ্লেম্বার দুগন্ধের 
জন্য বিরত হয় : সকলেই মনে করে রোগীর ক্ষয় কাস জন্মিল। রোগী 
কখন কখন বক্ষ মধ্যস্থিত অস্থি খানির পশ্চাতে বেদনা অনুভব করে। এ 

প্রকার বন্ছু রোগী স্যা্গুইনেরিয়া সেবনে আরোগা লাভ করিয়াছে। 

দক্ষিণ দিকের ফস ফস স্যাক্কুইনেরিয়ার প্রিয় স্থান। ইহা কি পুরাতন, কি 
নৃতন ব্যাধিতে দৃ্ট হইলে, স্যাঙ্গুইনেরিয়াকে স্মরণ করিয়া! দেখা কর্তব্য। 

টাইফয়েড জরের সহিত নিউমোনিয়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও নিশাস 

প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট দৃষ্ট হইলে, স্যান্ুইনেরিয় প্রয়োগ করা৷ কর্তৃব্য। 
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দক্ষিণক্কন্ধে এবং হস্তে বাত জনিত বেদনা, রোগী হস্ত 
তুলিতে পারে না, রাত্রে যন্ত্রনার বৃদ্ধি। এই লক্ষণটাও স্যাঙ্গুই- 
নেরিয়ার চরিত্রগত লক্ষণ। ছুই চারি মাত্রা স্যান্ুইনেরিয়া সেবনে এ 
প্রকার বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের খতুর সময় 

রোগিনীর শরীরে যেন “আগুনের হলকা” বহিয়া যায়, হস্ত ও পদের 

পচুতা গরম। সালফর এবং ল্যাকেসিসে কৃতকার্য না হইলে, অনেক 

সময় স্যাঙ্গুইন্রিয়া নির্দেশিত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। 

সচরাচর ৩« হইতে উর্দ শক্তি ব্যবহার্য 

ফস্ফরিক এসিড ৷ 
( [50510807 £01. ) 

ফস্ষরিক এসিডের রোগী অতি শীদ্র শীঘ্র অতান্ত পাতলা, এবং লম্বা 

হুইয়৷ উঠে এবং তজ্জনিত রোগী একটু কুব্জ হইয়া যায়। যে সকল 
ঝঁলকদিগের শরীরে এই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগকে 

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম (পাঠ ইত্যাদি) করিতে দেওয়া কর্তব্য নহে। 

উক্ত প্রকার স্কুলের ছাত্রদিগের শিরঃগীড়াযস ফ্করিক এসিড অতীব 

উপকারী । ৃ 

অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস, অবৈধ ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া মানসিক পীড়ু! & 

-সামানা কারণে জীবনে হতাশ, কিছুই ভাল লাগে না। রোগী যেন সর্বদাই রর 

দুঃখিত, যেন তাহার সর্বনাশ হইয়াছে । সমস্ত শরীরে দুর্বলতা । রোগী 

দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি এবং , 

অবসন্নতু মাখান। চক্ষে এবং মুখমণ্ডলে নিরাশা চিহ্ন স্পষ্টরূপে | 
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অভিব্যক্ত হয়। মন্তকের চুলগুলি শীদ্ত শীঘ্ব পাকিয়া যায়। এ প্রকার 
বহুরোগী ফম্ফষরিক এসিড সেবনে আরোগ্য লা করিয়াছে। 

ফক্ষরিক এসিড স্বামুমণ্ডলির অবসন্নত! উৎপাদন করে। টাইফয়েড 
ইত্যাদি পীড়ায়, £রাগী যেন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে. তাহার 
চতুর্দিকে যাহা ঘটিতেছে কিছুই বুঝিতে পারে না, কিন্তু 
তাহাকে সজাগ করিলে সম্পর্ণ জ্ঞানের সহিত কথা কনে । এন 
স্থল কয়েকটা ওঁষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য ।, আর্ণিকা এবং 
ব্যাপ্টিসিয়া নামক ওঁষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয় । আণিকা এবং ব্যাপ্টিসিয়ার 

রোগীকে জাগরিত করিলে, কথা কহিতে কিতে কথা শেষ হইবার 

পূর্বেই আবার তত্দ্রাচ্ছন্ন হইয়! পুর্বাবস্থা প্রাপ্ূু হয়। আনিকা এবং 

ব্যাপ্টিসিয়ার রোগীর অজ্ঞানাবস্থ। অনেকটা এক বটে, কিন্ত ব্যাপ্টিসিম্তার 

ন্যায় আর্ণিকার রোগীর শরীরস্থ জলীয় পদার্থ পচনশীল নঙ্তে, অর্থাং 

মল, মূত্র, কিন্বা শরীরের ঘনম্ম 'অতান্ত পচা ছুগন্ধ যুক্ত নহে; কিন্ত 

ফস্ষরিক এসিডে উপরোল্লিখিত উভয্প লক্ষণহ দুষ্ট হয় নাঁ। অজ্ঞানতার 

অধিকারে উপরোল্লিখিত ওঁষধগুলির মধ্যে কেহই ওপিয়মের সমকক্ষ 

নহে, ওপিয়মের চরিত্রগত নিশ্বাস প্রশ্বাস, মুখমণ্ডল, ফল্ফ্ারক এসিড 

হইতে অনেক পৃথক। হ্বাসটক্ম, হাই ওসায়েমাস, নক্স মস্কাটা শত্যাচি 
ওষধেও অজ্ঞানতা দৃষ্ট হয়, উপযুক্ত স্থানে উহাদিগকে পাঠ করিয়া, 

পার্থক্য নির্ণয় করুন । 

কথা! কহিলে বক্ষে ছুন্বলতা বোধ করে, এই লক্ষণটা ই্টানাষ নামক 

উষধেও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বন করিয়া, 

চিকিৎসা করিলে ভ্রম হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা! । লম্বা, পাতলা, কুক 

লোকের অথবা ফম্ষরিক এসিডের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণের সহিত 

উপরোল্লিখিত ছূর্ধলতা দৃষ্ট হইলে, তখন ফল্ষরিক এসিড প্রযোজ্য । 

'এব্প্রকার বক্ষের হূর্বলতার সহিত কাসি এবং শ্রেম্মা উঠিতে থাকিলে 
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ফস্ফরিক' এসিড ব্যবহার করা যাইতে পারে । ফস্ফরিক এসিডের শ্ররেক্সা 

পুঁষ্রে ম্যায় বনু পরিমীণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত, ষ্ট্যানামের শ্লেম্মা গাঢ় 
ভারি এবং মিষ্ট আস্বাদযুক্ত। 'ফস্ফরিক এসিডে প্রত্াব বন্ছ পরিমাণ 

এবং পরিষ্কার জলবৎ অথবা ছগ্ধের হ্যায় সাদা হইয়া থাকে। স্বাযু মগুলীর 

অবসন্নতা জনিত বু পরিমাণ পরিফার জলের স্থায় প্রশ্রাব হইয়া থাকে । 

 প্রশাবে অধিক পরিমাণে ফসফেট নামক পদার্থ বর্তমান থাকিলে, 
প্রত্রাবের বণ্ সাদা হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় 

শরীর মধ্যস্থ আঁযু ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । জেলসিমিয়মের স্তায় ফস্ষরিক 
গসিডেও অধিক পরিমাণ প্রস্রাব হইলে, শিরঃপীড়ার লাঘব হইয়া থাঁকে+ 

ইগ্রেসিয়া এবং ফস্ফরিক এসিড উভয় ওষধেই বনু পরিমাণ প্রস্রাব হইয় 

থাকে । উহ্থাদিগের বিশেষত্ব এই, ইগ্রেসিয়। হিষ্টিরিয়া ধাতুগ্রস্ত ব্যক্তি 
দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী কিন্তু ফস্ফরিক এসিডের শরীরগত বিশেষ 

ধন্ম স্বতন্ত্র । 

উদরাময়__সাদা' অথবা হলুদবর্ণ জলবৎ তরল মলযুক্ত উদরামক্জে 

ফস্করিক এসিড একটী অতি উৎকৃষ্ট ওষ্ধ। ইহা তরুণ এবং পুরাতন 

উভয় প্রকার উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ফম্ফরিক এসিডের উদরাময়ে 
একটু আশ্চর্য লক্ষণ দৃষ্ট হয়। রোগী উদরাময় সত্বেও কোন প্রকার 

শারীরিক ছুব্বলতা অথবা! উদরে বেদনা! বোধ করে না, পরন্ত মোটা হইতে 

থাকে। | 

সচরাচর ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 



মিউরিয়েটিক এসিড । 

(100119010 4১017) 

ইহা টাইফয়েড জরের একটী উৎকৃষ্ট ওধধ। ইহাকে মৃতসঞ্জিবণী 

আখ্যা পদান করিলেও অতুযুক্তি হয় না। ফস্ফরিক এসিড অপেক্ষা অধিক 

শহ্কটাপন্ন রোগীতে ইহ! সুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । কাবা ভেজিটে- 

বলিসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্ত আছে। 
টাইফয়েডাদি ব্যাধির যে অবস্থায়, মে যে লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, 

মিউরিয়েটিক এসিড সুন্দর কাধ্য করে. নিষ়্ে মহাত্মা হেরিং, স্তাস ইত্যাদি 

চিকিৎসক লিখিত সেই লক্ষণগুলি দেওয়া! হইল। শরীর মধ্যস্থ তরল 

পদার্থের পচনাবস্থা, অসাড়ে মলত্যাগ, রোগী প্রত্াব করিবার সময় 

বাহে করিয়া ফেলে, মল কাল এবং পাতল! অথবা গুহা দ্বার দিয়া তরল 

এবং কাল রক্তআ্রাব হয়। মুখমধ্যে কালচে নীল বর্ণের ক্ষত। রোগী 

জ্ঞান শুন্য । রোগী গোঙাইতে থাকে এবং অত্যন্ত ছূর্বলতা বশতঃ 
বিছানার নিল্গ দিকে নামিয়া পড়ে। নিম্ম মাড়ি ঝুলিয়া পড়ে, 
জিহ্ব। অসাড় ও একখগ্ু শুক্ক চন্ধবৎ এবং স্বাভাবিক জিহ্বা 
অপেক্ষা প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছোট, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ এবং 

চলিতে চলিতে থামিয়া যায়। 
মাননীয় ডাক্তার হ্টাস বলিতেছেন, টাইফয়েড জ্বরে এইরূপ অবস্থ। 

বড়ই ভীতিপ্রদ। এপ্রকার রোগীর জীবন রক্ষার্থে ব্র্যণ্ডি, কুইনাখন 

ইত্যাদি লোক দেখান উত্তেজক ওষধ দিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

একবলমাত্র মাংসের যুষ (77০0)), ছুগ্ধ, ওটমিল (086-7681 7, গ্রয়েল 
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(07061) এবং মিউরিয়েটিক এসিড যথেষ্ট । উপরোল্লিখিত চিকিৎসায় 

রোগ. পুনরাক্রমনের কোন ভয় না থাকিয়া, রোগী অতি শ্রীপ্র আরোগ্য 

লাভ করে। 

মাননীয় ডাক্তার স্তাসের এই ওষধটার উপর এত বিশ্বাস যে, তিনি 
মুক্ত কে বলিতেছেন উপরোল্লিখিত অবস্থায় মিউরিয়েটিক এসিড প্রয়োগ 

করিবার পর রোগীর আত্মীয় স্বজন যগ্কপি উৎকণ্ঠিত হয়, তাহা হইলে 
যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে থামাইয় রাখিবেন। তিনি আরও বলিতে- 

ছেন, এরূপ স্থলে চিকিৎসকের উপস্থিত বুদ্ধি না থাকিলে, অনেক সময় 

অধিকতর বিপদ ইইবার সম্ভাবনা । চিকিৎসক বিচলিত হইলে এ প্রকার 

রোগীর জীবন রক্ষা নিতান্ত কঠিন। 

অর্শ রোগেও মিউরিয়েটিক এসিড ব্যবহৃত হয়। অর্শ ফুলা এবং নীল 

রং বিশিষ্ট উহাতে এত স্পর্শ[সহিষু্ত1 যে, এমন কি বস্ত্রের স্পর্শও 

সহা করিতে পারে না। " 

অতি সহজে গুহাপথটী বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি প্রআব 

করিবার সময় অথবা বাযুত্যাগ করিন্পার সমক্প গুহা *্পথটী বাহির 

হইয়া পড়ে । 

মূত্ুস্থলির দুববলতী, প্রস্রাব নির্ঠত করিবার চেষ্টা করিলেই, গুহাপথটা 
বাহির হইয়া পড়ে। 

জননেন্দ্িয়ে স্পশাসধিষণুত', বস্ত্র অথবা অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা স্পণিত 
হইলে সহা না। 

উদরাময়-_মিউরিয়েটিক এসিডের উপরোল্লিখিত টাইফয়েড লক্ষণ 
-গুলিই প্রধান । উদরাময় উহারহ একটী আনুসঙ্গিক লক্ষণ বিশেষ । 

অর্শরোগের সহিত উদরাময়, মলত্যাগ কালে অর্শের বলিগুলি বাহির 

হহঁয়া পড়ে. অর্শের বলিগুলি নীল অথবা কাল এবং বেগুনি রং বিশিষ্ট। 

প্রধানতঃ রুগ্ন বালকদিগের উপরোল্লিখিত প্রকারের অর্শরোগে মিউরি- 
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য়েটিক এসিড বিশেষ ফলপ্রদ । হ্রাস এবং ব্রাইওর পর মিউরিয়েটিক 

এসিড স্থন্দর কার্য করে। 

৩০ ও ২০০ শত শক্তি সচরাচর বাবহাধ্য | 

নাইটি ক এসিড। 
(বা 0৭.) 

সিফিলিস রোগে, এলোপ্যাথিক, হাকিমি অথবা অন্ত কোন .চিকিৎসা 
দ্বারা ষগ্তপি পারদ বাবহার করিয়া কুফল হয়, তাহা হইলে নাইটি,ক এসিড 
একটা অতি উৎকৃষ্ট ওষধ। অন্ত কোন কারণে পারদের অপব্যবহারে 

হিপার সালফর, ক্যালকেরিয়! ব্যবহৃত ভইয়া থাকে । 

মিউকাস মেস্বেনের উপর নাইটিক এপিডের সুন্দর কাধ্য দেখিতে 

পাওয়া যাঁয়। (শরীরস্থ প্রত্যেক ছিদ্রের যথা, নাসিক, কর্ণ, চক্ষু, মুখ, গল- 

নলি, গুহাপথ, যোনি লিঙ্গ ইত্যাদির অভ্যন্তরে চতুদ্দিকস্থ দেওয়ালের 

গাত্র ঈষৎ রক্তাভ একখানি পর্দার দ্বারা আবৃত; সেই কারণ মুখ 

এবং অন্তান্ত শরীরস্থ ছিদ্রের অভ্যন্তর রক্তাভ, উক্ত আবরণ হইতে এক- 

প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ “্যথা-_চক্ষের পিঁচুটি ইত্যাদি” ক্ষবিত হয়, ইহাকে 

ডাক্তারি ভাষায় মিউকাস কহে এবং উপরোল্লিখিত আবরণ ভইতে 

মিউকাস ক্ষরিত হয় বলিয়া, উহাঁদিগের নাম মিউকাস মেশ্বেন [0)11605 

10761)1)7815] )1 যেস্থলে মিউকাস বিল্লি এবং গাব্রচম্ম উভয়ে মিলিত 

, হইয়াছে, উক্ত স্থানে নাইটি.ক এসিডের কতকগুলি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুখের 

কোণ, ওষ্ঠ ইত্যাদি ফাটা ফাটা কিম্বা ক্ষত। মুখ মধো কত, মুখ হইতে 

অত্ন্ত লালা নিঃসরণ, দীতের মাড়িগুলি ফুলা,, মুখে দুর্গন্ধ । উক্ত প্রকার 
মুখ-ক্ষতে,মাকুররিয়স দ্বারা কোন উপকার না হইলে,নাইটিক এসিড উত্তম 

. সিফিলিস রোগে পারদাদি ব্যবহার দ্বারা মুখক্ষত হইলে, অথবা দাতের 
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গোড়াগুলি ফুলিয়া উঠিলে এবং উক্ত রোগ গল পর্যন্ত প্রসারিত হইতে 
আরম্ত হইলে, নাইটি,ক এসিড প্রথমে ব্যবশার্ধয | 

, প্রজাবে অতিশয় দুর্গন্ধ। নাইটিক এসিড, বেনজয়িক এসিড এবং 

সিপিয়া এই তিনটা ওঁষধেই, প্রশ্রাবে ছুর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বেন- 

জয়িক এসিডের মৃত্রের রং গাঢ় এবং অতান্ত তীক্ষ মুত্রগন্ধ খিশিষ্ট। 
সিপিয়ার মুত্রে টক গন্ধ। নাইটি,ক এসিডের মুত্রের রং গাঢ় এবং উহ 

ঘোড়ার মুতের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট । 

_গুহাদ্ধার ফাটা ফাটা, ক্ষতবৎ বোধ, অর্শের বলি বাহির ভইয়া পড়ে 

এবং উহা তইতে রক্তপাত হয় । নাইটি,ক এসিডের আর একটী চারিত্র- 

গত লক্ষণ এই, এমন কি অতি নরম মল ও নির্গত হইবার সময় 

গুহাদ্বারে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। রোগী মণত্যাগ করিবার পর বনুক্ষণ 

বাবৎ অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে। এই লক্ষণটা দ্বারায় নক্সভমিকা হইতে 

ইহাকে পৃথক করা যাইতে পারে, কারণ নক্সভমিকায় মলত্যাগের পৰু 
যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে । মাকুর্রিয়স নামক ওষধে, মলত্যাগের 

সময়, পুর্বে এবং পরে সমান ভাবে কৌথ দেওয়া বণ্তমান থাকে। 
আমাশয় রোগে প্রায়ই উপরোলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

উক্ত ওুঁষপন তিনটা আমাশয় রোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহাদগের 

| তুলনা করা হইল । 

পেটের পীড়ায় সবুজ বখেপ আম পড়া নাইটি,ক এসিডের চরিত্রগত 

লক্ষণ। কোন প্রকারে পারদাদির অপব্যবহার অথবা পিত! মাতার 

সিফিলিস কিন্বা পারদ ঘটিত কোন রোগ থাকা জনিত শিশুর উদরাত্বয় 

“হইলে, নাইটি,ক এসিড ব্যবহাধ্য | 

_নাইটি,ক এসিডে শরীরের সকল ছার হইতে রক্তআব দেখিতে পাওয়া 

যায়) নাইটি,ক এসিডের আবিত রক্ত উজ্জল রক্তব্্ণ। 
* সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 



সালফিউরিক এসিড । 
(১০110100110 4৯০1.) 

উকগন্ধ--টকগন্ধ, সালফিউরিক এসিডের একটা চরিত্রগত , লক্ষণ 

রোগী বোধ করে যেন, তাহার পাকস্থলিটী টকু হইয়া গিয়াছে । আইরিস 
ভাঙ্িকোলার এবং রোবিনিয়া নামক ওষধে টক উদ্গার এবং টক 

বমন দেখিতে পাওয়া বায়। সালফিউরিক এসিডের বালক-রোগীর 

গাত্রে অত্যন্ত টকগন্ধ, এত টক গন্ধ যে, রোগীর গান্র পুনঃপুনঃ পরিফার 

করিলেও টকগন্ধ যায় না। পাকুস্থলিতে টক্ বোধের সহিত মুখে ক্ষত 

হইলে, সালরিউরিক এসিড উত্তম । 

রোগী মনে করে তেন তাহার শরীরের মধ্যে গুর্গুর, 
করিয়া কীাপিভেছে-এই লক্ষণটা সালফিউরিক এসিডের অতীব প্রিয় 
লক্ষণ । যদ্দিচ ধ্চিকিৎসক রোগীর বাহ্যিক অবয়বে কম্পনের কোন লক্ষণই 

দেখিতে পান না, তথাচ রোগী তাহার নিজ শরারাভ্যন্তরে প্লীতিমত কম্পন 

অনুভব করে। যে সকল মনুষ্য পাপাশক্তি জনিত বৃদ্ধ বয়সে, নিতান্ত 
ভগ্রস্বাস্থা হইয়৷ পড়েন, তাহাদিগের শরীরে এই লক্ষণটী প্রায়ই দেখিতে 

পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে সালফিউরক এসিড উত্তম। অন্ত কোন কারণেও 

স্বাস্থাভঙ্গ হইয়া উপরোলিখিত লক্ষণটী প্রকাশ পাইলে, সালফিউরিক 

এসিড ব্যবহার হইয়া থাকে । 

সালফিউর্রিক এসিড রক্তআ্রাবে ব্যবহৃত হযস। ক্রোটেলাসের স্তায়- 

শরীরস্থ সকল ছিদ্র হইতে রক্ততআ্রাবে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃৎ হয়। 

চম্মাভাস্তরে রক্জআব হইয়া রক্ত জমিয়া থাকিলে, সালফিউরিক এসিড 

বাবচাধ্য । কোনস্থানে আঘাতাদি লাগার পর চর্মমাভ্যন্তরে .রক্তশ্রাৰ 
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হইয়া, উত্ভ স্থানটাতে “কালসিটা” পড়িলে, আর্নিকাঁর পর সাল্ফিউরিক 

এসিড উত্তম। চক্ষে আঘাতাদি লাগিয়৷ কালসিট! পড়িলে লিডাম উত্তম | 

উদরাময় _ বালকদিগের দস্তোদগম কালীন উদরাময়ে সালফিউরিক 
এসিড ব্যবহৃত হয়। জাফানের ন্যায় হলুদবর্ণ এবং ছেচা ছে'চা আম 

'অথব! সবুজ বর্ণের জলবৎ মল। বালকের মানসিক অবস্থা এবং মল 

সালফিউরিক এপিডের চরিত্রগত লক্ষণ মধ্যে গণ্য । শিশু “ছি'চ কীছুনে” 

মত। কিছুতেই শান্ত হয় নাঁ। বালকের গাত্র হইতে টক গন্ধ নির্গত 

হয়, এমন কি, উত্তমরূপে ধৌত করিলেও গন্ধ যায় না । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহার্ষ্য । 

পিক্রিক এসিড । 
(15০70 4১০1৭) 

যদিচ এই ওষধটার ব্যবহার, অন্তান্ত ওষধ অপেক্ষা আপুনিক, তথাচ 

এই অন্ন দিবস মধ্যেই, ইহা কতকগুলি মূল্যবান লক্ষণ জগৎকে প্রদান 

করিয়াছে। ইহার ক্রিয়া প্রথমেই একেবারে মন্তব্যের জীবনীশত্তির উপর 
গ্রকাঁশ পায়। ক্লার্তিবোধ, সমস্ত শরীরে ক্লান্তিবোধ, সমস্ত শরীরে 
ক্লান্তিবোধের সহিত মানসিক ছুধ্ধপতা, অর্থাৎ মনেরও অবস্থা শরীরের 

অন্থুরূপ । রোগী মনে করে পূর্বের স্যার তাহার আর মনে জোর নাই, 

সব্বদ1 শুইয়া থাঁকিবার চেষ্টা; পা ছুখানি ভারি, মৃত্তিকা হইতে তুলিতে 
কষ্ট বোধ হয়, কোমর ব্যথা করে ও কামড়ায়, উহার সহিত সামান্ত 

জালাও দেখিতে পাওয়া যায়। মস্তি হূর্বলতা, উক্ত দুর্বলতা জনিত 

সামান্ত মাত্র মানসিক পরিশ্রমে মাথা ধরে। এই প্রকার মাথাধরা প্রায়ই 
স্কুলের ছাত্র, ষে সকল মনুষ্য অত্যন্ত বিষয় কর্ম করেন এবং ধাহারা শোক 
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সন্তাঁপ ভোগ করিয়া ভাঙ্গিয়! পড়িয়াছেন, শ্রাহাদিগের হইয়া! থাকে । 

পিক্রিক এসিডের শিরঃগীড়া প্রায়ই মস্তকের পশ্চাঁৎ্ভাগে, শ্রীবাদেশের 

উপরে দেখিতে পাওয়া যায় ( নেট্রাম মুর, সাইলিসিয়া )। 

একটা বুদ্ধের মস্তিষ্কের ক্ষমতা অত্যন্ত হীন হইয়া গিয়াছিল, তিনি 

পূর্বে একজন শক্তিশালী পুরুষ [ছিলেন৷ তীহার মস্তিষ্কের পীড়া আর্ত ' 
হইবার প্রায় এক বদর পর, তিনি ভাক্তার গ্যাসের চিকিৎসাধিনে 

মাসিয়াছিলেন। তাহার মস্তকের পশ্চাতে গ্রীবাদেশের উপরিভাগে 

ভারি বোধ ছিল এবং কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করিতে অথবা! 

' বেশী কথা কহিতে পারিতেন না, সব্বাঙ্গে ক্লান্তি বোধও ছিল। ডাক্তার 

শ্তাস তাহাকে ষষ্ঠ শক্তির পিক্রিক এসিড সেবন করিতে দিয়াছিলেন, 

তিনি উক্ত ওঁষধে অতি সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 

জননেক্দ্রিয়ের উপর ইনার, ফস্করিক এসিড এবং ফস্ষরাসের স্যায় 

লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই ওধধে প্রথমে অতিরিক্ত কামেচ্ছা এবং তৎসহিত 
লিঙ্গের অত্যন্ত উত্তেজনা হইতে থাকে, পরে সম্পূর্ণ ধবজভঙ্গ হইয়া 

যায় । উপরোলিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইতেছে, 

জননেক্জিয়ের অতিরিক্ত অপব্যবহার জনিত, মস্তি এবং মেরুমর্জার 
রোগে, ইহা একটী অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ । যে সকল ওষধের ক্রিয়া 

মস্তিষ্ক এবং মেরুমর্জার উপর বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়, তাহাধিগের' 

সহিত ইহাকে তুলনা করিয়া দেখুন। নিয়ে কয়েকটা ওুঁষধের নাম 

লিখিয়া দেওয়া হইল। জেলসিমিয়ম, ফক্ফরিক এসিড, ফল্ষরাস, 

আর্জেন্টাম নাইটি,কম, সালফর, এলুমিনা, সাইলিসিয়! ইত্যাদি। 
সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০. ২০০ শক্তি ব্যবহাধ্য | 



কার্বেো! এনিমেলিস। 
(02100 4১101012119) 

,কার্ষো এনিমেলিসের রোগীর শরীরের গ্ল্যাণ্ড বিশেষতঃ বগল, কুচকী, 

স্তন ইত্যাদি, স্থানে প্রায়ই ফুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। পুরাতন 

'বাণি হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পু'জ ক্ষরণ, ক্ষতের বর্ণ নীলাভ। এই প্রকার 
বাগিতে,কার্ধো এনিমেলিস সুন্দর কার্য করিয়া থাকে । 

অত্যন্ত ছুর্নবলতা-_উক্ত প্রকার পুনঃ পুনঃ বগল কুঁচকি ফুল, 
পুঁষ, হওয়ার সহিত সর্বাঙ্গিন দুর্বলতা দৃষ্ট হইলে, ইতস্ততঃ না করিয়া , 

সর্বাগ্রে কার্ৰো এনিস্সেলিস দেওয়া কর্তৃব্য। দুর্বল রুগ্না স্ত্রীর জরায়ুতে 
টিউমার অথবা কোন প্রকার পুরাতন স্ফীতির সহিত খতু সম্বন্ধীয় 

গোলযোগ । 

আর একটা কার্বো এনিমেলিসের অতিশয় প্রিয় লক্ষণ এই, খত- 

আব হইলে অত্যন্ত ছুর্ববলতা বোধ ; এরাগী এত দুবর্বলতা! 
বোধ করে, এমন কি কথা পধ্যন্ত কহিতে তাহার কঞ্ট হয়। 

স্তনে শক্ত এবং ফুলাঁ। 

গাত্র চম্মে তার বর্ণের চম্মোডেদ | 

বালকদিগের হাটুতে অত্যন্ত তব্বলতা!। 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ «৩ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

জেলসিমিরম নিটিডাম | 
(0৮015600101) ি1010010)) 

 কম্পন-_এই ওষধটার ক্রিয়া স্নাধুমগুলির উপর প্রকাশ পাইয় 

থাকে। ইহা চালনকারী স্গাযু স্থত্রের উপর পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, 
সেই কারণ শরীরস্থ সমস্ত মাংসপেশি গুলি অসাড় মত হইয়া যায়। 
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রোগী ইচ্ছামত হস্ত পদাদি সঞ্চালিত করিতে পারে না, ইহার বিশেষ 

কারণ এই, বোধ শক্তি বহনকারী স্নায়ু সুত্রগুলি পর্বের ন্যায়, কার্ধ্য- 

ক্ষম থাকে না; এ প্রকার অবস্থা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

সর্ব প্রথমে রোগী সর্বাঙ্ষিক ছুর্বলতা এবং ক্লান্তি বোধ করে, রোগী 

সর্বদা চুপ করিয়া শুইয়া! থাকিতে চেষ্টা করে, অতান্ত দুর্বলতা বোধ 

করে এবং তন্ত্রাচ্ছন্নবৎ চক্ষু মুদিত করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। 

নাড়ী অতিশয় দুর্বল এবং ধীরে ধীরে চলে কিন্তু রোগী নড়া চড়া করিলেই 

নাড়ী দ্রুতগামি হয়। রোগী চলিতে চেষ্টা করিলে পা কীঁপে, হস্ত তুলিবার 

'চেষ্টা করিলে হস্ত কাঁপিতে থাকে, জিহ্বা বহির্গত করিবার চেষ্টা করিলে 

উহা! কাপিতে থাকে, এই সমস্ত লক্ষণগুলি ছূর্বলতা পরিচায়ক । জেল- 

সিমিয়মে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক কথায় 

ইহাকে কম্পন রোগের ওষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক একটা 
রোগীতে কম্পন এত অধিক পরিমাণে দেখিতে "পাওয়া যায় যে, মনে হয় 

যেন রোগী শীতে থর থর করিয়া কাপিতেছে কিন্তু বাস্তবিক রোগীর 

শরীরে কিঞ্চিৎ, মাত্রও শীত বোধ নাই। এই প্রকার দুর্বলতা ক্রমশঃ 

পক্ষাঘাতে পরিণত হয়। উপরকার চক্ষের পাতাটা ক্রমে ঝুলিয়া পড়িয়া 
একেবারে চক্ষু বন্ধ হইয়া যায়। নিজের অঙ্গুলিগুলির উপর প্রভৃতা নাই, 

পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ম বাজাইবার সময় যথা স্থানে টিপ পড়ে না। 

চলিবার সময় ইচ্ছান্ুসারে চরণ পতিত হয় না । রোগীর জ্ঞান পরিষ্কার 

থাকে, সে বুঝিতে পারে তাহার কি করা কর্তব্য কিন্তু তাহার অঙ্গ প্রতাঙ্গ 

ইচ্ছানুষীয়ী কার্ধ্য করিতে পারে না। 

জেলসিমিয়মে স্নায়বীয় বেদনাও দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বাঙ্গে মুদু 

মু বেদনা অথবা হঠাৎ এরূপ ভাবে বেদনা আইসে যে, রোগীকে 

চমকাইয়া দেয়। কনভালসন এবং আঙক্ষেপের সহিত ইহার চরিত্রগত 

টর্বলত! ও কম্পন দৃষ্ট হইলে, জেলিসিমিয়ম দ্বারা উপকার হইয়! থাকে । 
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এক্ষণে জেলস্মিয়মের কতকগুলি মানসিক লক্ষণ নিষ্লে প্রদত্ত 5ইল। 

জেলমিমিয়মের রোগী ঘুমাইতে বড়ই ভালবাসে, সবর্বদাই চুপ করিয়া 

পড়িয়। থাকে নড়াচড়া করিতে চাহে না, হাত দিয়া নাডিলে 
বডই বিরক্ত হয়। 

কলিকাতা নিলমণি মিত্রের ট্রীটস্থ একটী বাটীতে একটা বালিকার 

জর" তইয়লাছিল, স্থানীয় একজন “ভামি ৪প্যাথিক ভাক্তার কয়েক দিন তাভার 

চিকিৎসা করিয়! কিছুই করিতে পারেন নাই । আমি যাইয়! দেখিলাম 
রোগিণীর শরীর অত্যান্ত উত্তপ্ত এবং চুপ করিয়! পড়িয়া আছে। আমি 

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রোগিণীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম সে এক 

ভাবেই পড়িয়া রহিল । আমি রোগিণীকে ধীরে ধীরে হস্ত দ্বারা নাড়াইয়। 

ডাকিলাম, সে তৎস্ণাৎ বিরক্তির সচিত কাঁদিয়া উঠিল । নাঁড়ী শবরারের 

তাপানুষারী জ্রুতগামী নহে । ভব্দলতা জনিত জিহবা বহির্গত করিবার 

সময় কাপতে লাগল। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি জেলসিমিয়মের প্রিয় 
বিধায় ৩য় শক্তির উক্ত উষ্ধ প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে 

দিলাম, সেই রাজরেই রোগিণীর জ্বরত্যাগ হইল, আর জ্বর আইসে*নাই | 
কোন বিষয় মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিতে পারে না । 

সব্রদাই চুপ করিয়া থাকিতে বাসনা । একক থাকিতে ইচ্ছা, কাহাঁকে ও 
[নিকটে থাকিতে দেয় না, এমন কি চুপ করিয়া বপিয়া থাঁকিলে তাহার 

'অসহা হয়। এই প্রকার মানসিক লক্ষণ প্রায়ই উপবোল্লিখিত স্বাফবীয় 
দ্র্বলতার সহিত দেখিতে পাওয়! যায় । কখন কখন ঠিক ইহার বিপুরীত 

লক্ষণ অর্থাৎ উত্তেজিতাবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহা! প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে 1” 
ইহা জেলসিমিয়মের নিজের লক্ষণ নভে । 

মস্তিষ্ক এবং জ্ঞানোৎ্পাদক স্নায়ু মগুলির উপর ইনার মুখ্য কার্যা। 

দৃষ্টি শক্ত হীন, চক্ষের তারকা প্রসারিত, দ্বিতীয় দর্শন এবং রোগী মনে 
করে যেন সে নেশা করিয়াছে । আর একটা চরিব্রগতলক্ষণ জেলসিময়মে 

১৯ 
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দেখিতে পাওয়া যায় । শিশু বিনা কারণে, পড়িয়া যাইবার ভয়ে 

মাতাকে জড়াইয়া ধরে । বোরাকৃস নামক ওষধেও উক্ত প্রকারের লক্ষণ 

দেখিতে পাওয়! যায় কিন্তু উহার বিশেষত্ব এইযে, বোর্যাকৃসে 
শিশুকে নিচের দিকে নামাইবার সময় সে পড়িয়া যাইবার ভয়ে 

মাতাকে জড়াইয়া ধরে। 

শিরঃপীড়া__জেলসিমিয়মের মাথা ব্যাথার একটু বিশেষত্ব আছে। 
নোগা মনে করে যেন তাহার মস্তিক্ষের মধাস্থলে ক্লান্তিবোধের সহিত মন্দ 

মন্দ বেদনা হইতেছে । রোগী সব্বদা একটা উচ্চ বালসের উপর মাথ। 

রাখিয়া চুপ করিরা শুইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। ক্ুর্য্যোত্তাপে, মস্তক নিচু 
করিয়া শয়ন করিলে, তাশ্কুট সেবন করিলে এবং মানসিক পরিশ্রমে 

শিরঃগীড়ার অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া! থাকে (গ্লোনোইন, ল্যাকেসিস, লাইসিন, 

নেট্রামকার্ষ )। চাঁপনে এবং উত্তেজক পদার্থ সেবনে কিছু উপশম বোধ 
হয়। কথন কখন মন্তকে রক্তাধিক্য বশত; মন্তকের পশ্চাতে শ্রিবাদেশের 

উপরে শিরঃপীড়া আরম্ভ হইয়!, সমস্ত মস্তকে ছড়াইয়া পড়ে । এ 

প্রকার শিরঃপীড়া বৃদ্ধিও উপরোল্লিথিত স্নায়বীয্প শিরঃপীড়ার গায় হইয়! 

থাকে। এই ওষধের আর একটা অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, প্রভূত 

পরিমাণ প্রক্াব হইলে, শিরঃপাড়ার উপশম হইয়া থাকে। 
(ল্যাকৃডিফ্বোরেটাম নামক ওষধেও প্রভূত পরিমাণ প্রত্ত্ীবে শিরঃপীড়ার 

উপশম হয় বটে, কিন্ধ জেলাসনিয়মের স্টার একেবারে নহে )। জেলনি- 

মিযমে আর এক প্রকারের শিরঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, শিরঃপীড়া 

আরম্ভ হইবার পূর্বে রোগী চক্ষে দেখিতে পায় না এবং শিরঃপীড়া আরস্ঠ 

হইলে, রোগী তাহার দৃষ্টি পুনঃ প্রাপ্ত হয়। সাঙ্গুইনেরিয়া, ল্যাক্- 
ডিফোরেটম, আইরিস ভামিকোলারের স্তায় শিরঃপীঁড়ার সহিত বিবমিষ! 

ও বমন দেখিতে পাওয়া যায় না। জেলসিমিয়মে, শিরঃপীড়ার “সভিত 

ইহার চরিত্রগত দুর্বলতা ও কম্পন দৃষ্ট হইল] থাকে | 
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জেলসিমিয়ম জবেরও একটা অতি উৎকৃষ্ট মভৌষধ। বালকদিগের 

স্বল্লবিরাম জরে ইহা অতীব উপকারী। জেলসিমিয়মের জবর একোনাইট, 

বেলেডোনার ন্যায় উগ্র নহে। বাঁলক চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, কিঞ্চিৎ 
মাত্র নড়াচড়া করিতে চাহে না। নড়াচড়া না করিবার কারণ 

চর্বলতাঁ। কেহ বলেন জেলসিমিয়ম, একোনাইট ও ভিরেউ্রমের 

মধ্যবত্তী স্থান অধিকার করে। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, জেল- 

সিমিয়ম, ব্যাপটিসিয়া ও বেলেডোনার মধ্যবর্তী অবস্থায় ব্যবহৃত হম়ু। 

বাঁপটিপিয়ার ন্যায় জেপসিমিস্মেও অবসন্নতা দুষ্ট হইতেছে কিন্ত বাযাপটি- 

সিয়ার চরিত্রগত টাইফয়েড জিহ্বা ও অন্যান্য লক্ষণ ইভাতে দেখিতে পাওয়া 
বায় না। বাপিসিয়ার ক্ষমত1! বোধশক্তির উপর বিশেষভাবে প্রকাশ 

পাইয়া থাকে, সেই কারণ রোগীকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কথা 
কহিতে কহিতে ঘুমাইয়া পড়ে কিন্তু জেলসিমিয়মে উক্ত প্রকারে হয় 

না! এবং জেলসিমিয়মে বাঁপটিসিয়ার চরিত্রগত মল, মৃত্র ও ঘন্মে চর্শন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায় না জেলসিমিয়মে মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্ত বেলেডোনার ন্যায় অর্ধিক নহে এবং গগ্র বিকারও 

দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। যদিও জেলাসমিয়ম সবিরাম জ্বরের একটা 

?িষধ নভে, তথাচ ইঠ স্সায়বীয় শৈত্যের একটা উৎকৃষ্ট উষধ | 

জেণসিনিরমের চরিব্রগত শীতবোপ, গীবাদেশ হইতে পাছার নিমের 

মাস্থ পর্যান্ত সমস্ত মেরুদণ্ডে পু*্ঠ পুনঃ শীত তরঙ্গে তরঙ্গে উপরদিকে উঠে 

ও নিশ্লে নামিয়া আইসে। জেলনিমিয়মের শীত পুষ্ঠের উভয় পাথে ছুইথানি 

অস্থি, যাহার সহিত বাহু দুইটা সংলগ্, উহাদিগের মধ্স্থলে আরম্ভ হস 
( কাযাপ্সিকম, সিপিয়া )। কোমরের নিকট শীত আরম্ভ হইলে, ইউ- নু 

পেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম ও নেট্রাম মুর ব্যবহার হয়। পৃষ্ঠের 

মণ্যস্থলে শীত মারন্ত হইলে, ইউপেটোবিয়ম পার, লাকেসিস, বাবহাধ্য। 
যে স্থলে রোগী থর থর করিয়া কীপিতে থাকে কিন্তু শীতবোধ 
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একেবারেই থাকে না এবং রোগী তাহাকে চাপিয়া ধরিতে 
অনুরোধ করে, এরূপ স্থলে জেলসিমিরম উত্তম । এই প্রকার 

কম্পন প্রায়ই হিষ্টিরিয়া গ্রস্থা স্ত্রীলোক অথবা হৃৎপিণ্ডের যান্থিক 

পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়া বায়। জেলসিমিয়মের রোগীর, নাড়ী ধীরে 

ধীরে চলে কিন্তু কিঞ্চিৎ মাত্র নড়া চড়া করিলে দ্রুতগামী ভয় বুদ্ধ- 

(িগের ছুর্বল এবং দ্বীর গতি বিশিষ্ট নাড়ীতে জেলসিমিরম বিশেষ 

উপৃকারী। টাইফয়েড জরের পৃব্বে জেলসিমিয়মের চরিত্রগত স্লায়ণীয় 
দুর্বলতায় ইহ। অতীব উপকারী । | 

উদরাময়-_হঠাৎ কোন প্রকীর দুঃসংবাদ, ছুঃখ বা ভয় প্রাপ্ত 
হইয়া উদরামরর হইলে জেলসিমিয়ম উৎকৃষ্ট গুধধ। মনে মনে কোন 

স্থানে অথবা কোন কাধ্যে যাইবার চিন্তা করিলেই, পাইথানায় যাক্টাতে 

হয়। কাপড় চোপড় পরিয়া কোন স্থানে যাইবার জন্য বাঠির হইলেই 

বা উপক্রম করিলেই বান্যে পাওয়া, জেলসি'ময়মের উৎকৃষ্ট লক্ষণ। 

সাযুবিধানের উপর হহার যে লক্ষণগুলি 'প্রকাশ পায়, উহারাও কখন 

কখন উদরাময্জের সঠিত হই্না থাকে, উহ্ভাদিগের পুনরুল্পেখ নিষ্পরয়োজন | 

জেলসিমিয়মের ক্রিয়া অধিকক্ষণ গায়ী ভয় না, সম্পূর্ণ আরোগ্য 

করিবার জন্য প্রায়ই ইহার পর এ্টিসোরিক উষধ প্রয়োজন হয় 

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৩০, ১০০ শক্তি ব্যবহার হইয়া থাকে ! 



বাপ্টিসিয়। টিংটোরিয়। 
(13571)01519 11100101712 ) 

এপোপ্যাথিক চিকিৎসকেরা ব'লন, রোগের ভোগকাল পুর্ণ না হটলে 

ব্যাপি মারোগা ভয় না । আমরা বলি কোন রোগে নিয়মিত হোম ওপাথিক 

চিকিৎসা হইলে, রোগের ভোগকাল খণ্ডণ হইয়া, রোগ আরোগা হয়। 

মাননীদ্ ডাক্তার ন্ভাস বলিতেছেন, হিনি সাত বৎসর মধো যত গুলি 

টাহফয়েড রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, তন্মধো একটী রোগীতে 

রোগ পূর্ণ নাবে ভোগ তইয়াছিল। এই রৌগিটার শরীরে রোগ পূর্ণ 
ভাঁবে প্রকাশ পাহবার পর, ডাক্জার নাসের চিকিৎস[ধাঁনে আসিয়াছিল। 

টাইফয়েড জ্বরে জেলসিমি়মের অবস্থা অতীত হইবার পর, বাপ. 

টিসিয়া াবজত হয় । 

নিম্নলিখিত পক্ষণগুলি ব্যাপটি'সয়ার রোগের প্রথম অবস্থা বলিতে 

পারা যায়। শ্বাঙবোধ, সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তক, কটিদেশ এবং 

শাখার কাঁমড়ান মহ বেদনা, রোগী মনে করে যেন তাহার* সমস্ত শরীর 

আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে । ইাই প্রথম অবস্থা, হভার পরই রোগী 

র্ূমশঃ অবসন্ন ভইরা পড়ে এবং সব্বদাই যেন তন্ত্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে । 

রোগীর মুখের শাব যেন হতাশ, বোগার চৈতনা শক্তি এত কমিয়া যায়, 

যে ঠাহাকে কোন কথা গিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিবার পুর্বে 

অগব। দিতে দিতে ঘুমাইয়। পড়ে । জিহ্বার শেষভাগে সাদা সাদা ময়ল! 

পড়ে, ক্রমে উহা পাটকিল। রূং বিশিষ্ট হয়। ব্যাধি আর৪ গভীর-- 

ভাবে আক্রমণ করিলে, রোগীর কথা এড়াইয়া পড়িতে থাকে, এই 

সময় রোগী বিছানার টতুদ্দিকে পার্খবপরিবর্তন করিতে থাকে, এবং 

এ গ্রীকার ভাব ভাঙ্গ করে, যেন সেকি কুড়াইয়! জড় করিতেছে, 
জিজ্ঞাসা ,করিলে বলে, তাহার শরার বিছানার সববত্র ছডাহয়া 



১৫২ সরল মেটিরিয়। মেডিকা। 

রহিয়াছে, েইজন্য তে উহাদিগকে একন্রিত করিতেছে ॥ এই 
সময় উদর মধ্যে “গে! গো, গড় গড়” শব্দ হইতে থাকে এবং কুচকির 
উপরিভাগে তলপেটের পার্থে বেদনা অনুভব হয় ও টিপিলে ভিতরে 
“বিজ, বজত' করে। ইহার পরই উদরামর়্ আসিয়া দেখা দেয়। মল, 

মূত্র অতাত্ত দুগন্ধযুক্ত তয়। ইতাই ব্যাপ্টিসিয়ার টাইফফেড রোগের 

অবিকল চিত্র, এই প্রকার লক্ষণবুক্ত টাইফয়েড রোগ, পথম হইত 

বাঃপ্টিসিয়! ঘার। চিকিতসিত ভইলে, নিশ্চয়ই রোগের ভোগকাল খণ্ডিত 

হইয়া রোগী আরোগা লাভ করে। 

সচরাচর ৩য়, ৬৮, ৩০ শক্তি বাবভার্যা । 

ফেরাম ফস্ফরিকম । 

(11017170107 117951)1101100077, ) 

ফেরাম ফস্, ডাক্তার স্থশলার কৃত একটী ওঁষধ | ইহা কতক গুলি 
প্রদাতযুক্ত ব্যাধির একটী উৎকৃষ্ট উষধধ। ফেরাম শব্দে লৌহ, 
ইহাতে স্থানীয় রক্তাধিকা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ফম্রাসের 

ক্রয়া ফুসফুস এবং পাকস্থলীতে প্রকাশ পাইরা থাকে কিন্তু উভয়ে 

মিলিত হইলে, ইনা রক্তআ্রাবের একটা উৎকৃষ্ট ওধধে পরিণত হয়, 

শরীরের সকল দ্বার হইতে রক্তত্াবে ফেরাম ফস. ব্যবহৃত হয় । একো 

লাইটের ন্যায় শরীরে অ্ধব, পরিমাণ সুস্ বুক্ত সঞ্চিত ভগুয়া জনিত 

রক্ততআ্াবে ফেরাম ফস. উপকারী নভে । ফেরাম ফসের রোগীর শরীর 

মলিন, রক্তহীন এবং দুর্বল, ভঠাৎ |নউমোনিয়ার ন্যায় স্থানীয় প্রদাত 

এবং রক্তাধক্য দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের কোন স্থানে বথ' 
'মন্তক, অন্ত্র ইত্যাদিতে হঠাৎ রক্তাধিক্য। বাতের ন্যার গরদাতযুক্ত 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ১৫৩ 

ব্যাধি ।* উপরোল্লিখিত ব্যাধির প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস. বিশেষ' 

উপকারী। উক্ত প্রকার দুর্বলতা এবং রক্তক্ষীণতার সহিত ট্কৃ 

উদগার । এ প্রকার অবস্থা পাকস্থলীর গোলযোগ জনিত হইয়া থাকে, 

রক্তামাশয় রোগে মলত্যাগ কালে অধিক পরিমাণ রক্ত নির্গত হইলে, 

ফেরাম ফস অতীন উৎকৃষ্ট ওষধ। 

তর্বল এবং রক্তহ্ীন ব্যক্তির নিশাঘর্্ম । এই ঁষধটা মহাত্মা! হানিমানের 

মতানুষায়ী উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইলে, মানবের বিশেষ উপকার সাধন 

কবিবে। 

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ভিরেট্রাম এলাম 
( ৬০14৮৭77 4১10010 ) 

ললাটে শীতল ঘণন্ম--এই লক্ষণটী ভিরেউ্মের অতীব প্রিয় 

লক্ষণ। যে কোন ব্যাধিই হউক না কেন, যথা কলেরা, "শিশু কলেরা, 

নিউমোনিয়া, হীপানি, টাইফয়েড জবর, কোষ্ঠবদ্ধ ইত্যাঁদর সভিত যগ্ভপি 
কপালে শীতল ঘন্ম এবং তৎসহিত কোল্যাপ্ম, অবসন্ন অথবা ফেন্ট হইবার 
ন্যায় হয়, তাহা হইলে ভিরেট'ম একটা উৎকৃষ্ট ওঁধধ। 

কলিকাতা আম্স্ হাউসের কর্তৃপক্ষের! একটা অতি বৃদ্ধ ইউরেসিয়ে- 

নকে 'আতুরাশ্রমে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার প্রস্রাবের পীড়া ছিল। 

এক দিবস আমি কোন কার্য বশতঃ বাহিরে গিয়াছিলাম, সন্ধার পর 

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুদ্ধটা অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং 

ক্মন্যানা সকলে নিতান্ত ব্স্ত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে পর্যয- 

বেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম, বুদ্ধের প্রস্রাবের পীর়াই তাহার অন্দ্রানাবস্থার 



১৫৪ সরল মেটিব্রিয়। মেডিকা । 

কারণ, আরও দেখিলাম বুদ্ধের কপালে শীতল ঘন্ম হইতেছে, তখন আর 

ইতস্তত: না করিয়া এক মাত্রা ৩০ শক্তির ভিরেটুম প্রয়োগ করিলাম । 
প্রায় অদ্ধ ঘণ্টা পরে রোগীর চৈতন্য সঞ্চার হইল এবং কিছু খাদাদ্রব্য 

চাহিল। কিঞ্চিৎ দুপ্ধ সেবন করিবার পর আরও সুস্থ হইয়া কথাবার্তা 

কহিতে লাগিল। 

মহাত্া হানিমান যে তিনটা ওষধকে কল্রোর উৎকৃষ্ট উষধ বলিয়া 

প্রচার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভিরেট্রম এন্ধম একটা ও অপর দুইটা 
কা,কর এবং কুপ্রম মেটাপিকম। তিনি বহুকাল পুর্বে যাহা বলিয়া- 

চেন আজও তাহাই পুর্ণ সতারূপে জগতে বিরাঞ্জিত, কারণ তিনি করিত 

বা রচিত গল্প বলেন নাই, তিনি যাহা দেখাইয়াছেন উহা স্বাশাবিক 

সত্য, হঠ1 পৃব্বে যাহা ছিল, আজও তাহ?ই রহিয়াছে এবং পরে তাতাই 

থাকিবে । 

ভিরেট্রম এন্ধমে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যার, 

যথা উন্মাদরোগ। রোগা অনবরত কাপড় ছিড়ে এবং জিনিষ 

পত্র ভাঙ্গিয়া কেলে ও কাটারি।কন্ব। ছুরি দিয়া কাটে, নানা 
প্রকার অশ্লাল, কিন্ব৷ ধশ্ম বিষয় অথবা ৫প্রম পুণ কথা 
কয়। এই স্থলে গ্রামোনিয়ম নামক ওষধের সভিত তুলনা করা 
যাউক, কারণ উভগ় ওধধেই রোগী অতাণ্ত বকে এবং ধন্ম সম্বন্ধ 

কথা কয়। উভয় ওষধের রোগীই এক এক সময় অত্যন্ত উগ্র মৃন্তি 

ধারণ করে, ইগদিগের বিশেষত্ব এই, ষ্র্যামোনিয়ামের রোগীর মুখমগুল 

রক্তবর্ণ এবং বিক্ষারিত কিন্তু ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল মলিন এবং 

দীন গাবাপন্ন । তিরেউ্মের রোগীর শরার ই্র্যামোনিয়ম অপেক্ষা ছুব্বল। 

কখন কখন রোগা উগ্র পাগলামির পর চুপ করিয়া থাকে কিন্তু উত্তেজিত 
করিপে, অত্যন্ত রাগিয়া উঠে এবং গালি দেয়, বকে ও অনবরত অনোোর, 

দোষ দেখায় । এই প্রকার মানসিক অবস্থা প্রায়ই খতু বন্ধ হহয়া 
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অথবা গ্রদবের পর হইয়া থাকে । এবশ্প্রকার পুরাতন কিম্বা তরুণ 

'অবস্থা উভয়ই ভিরেট্রম উত্তম | 

অবসন্ন_কোল্যাগ্ম অবস্থা, শরীরের শক্তি দ্রুত গতীতে হাস 

প্রাপ্ত *ইতে থাকে । সম্পূর্ণ অবসন্নীবস্থা, ঘর্ম ও নিশ্বাম বাযু শীতল, 
হস্ত পদ এবং শরীরের চন্ম নীলবর্ণ, শীতল এবং কুঞ্চিত, হস্ত অথবা 
শরীরের কোন স্থানে চিম্টি কাটিলে চম্ম কিছুক্ষণ সম্কুচিত ভইয়া থাকে, 

মুখ মণ্ডল মুত মন্ুবোর নায়, নাসিকাঁটা বেন উচু হইয়া উঠিয়াছে) 

সমস্ত শপার শীতল, হস্ত, পদ, মুখমণ্ডণ শীতল; হস্ত এবং পদের মাংস- 

পেশিতে ণখিল ধরা হতাদি। উপরোন্িখিত লক্ষণ গুলির দ্বারা পরিষ্কার : 

বুঝিতে পারা যাইতেছে, হহ] অত্যান্ত অবসগ্াাবস্থার অর্থাৎ কোলাগ্স 

অবস্থার একটা মশৌষধ বিশেষ। ষে সকল ব্যাধি দ্রুত অবসন্নতার 
চরম সামায় উপনাত হয়_্যথা কলেরা, ব্রষ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, 

সবিপাম জ্বর ইত্যাপতেন্উপরোলিথি * হুরেটুমের চরিত্রগত লক্ষণ গুলি 

দৃপ্ত শইলে, ইহা! অতীব উৎকৃষ্ট গুঁধধ। যে কোন ব্যাধিই হউক 

না কেন, উপরোল্লশথিত অবসন্নাণস্থার সহিত ভিরেট্রমের চগ্ত্রিগত 

ললাটে শীভল ঘণ্ধ্ম দৃপ্ট হুইলে, ইহাকে প্রগোগ করিতে অনুমাত্রও 
বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। কলেরা রোগে ক্যাম্ষরের লক্ষণ গুলি 

প্রায় ভিরেট্রমের অন্তব্ূপ কিন্তু উভাপিগের বিশেষত্ব এই, ডিরেউমে বন 

পরিমাণ চাউল ধোকা জলের নায় মল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 

ক্যাম্ফারের মল আত জন্প পরিমাণ অথবা একেবারেহ থাকে না। 

ভিরেটরমের বাথ অতিশয় যন্ত্রণাধারক, এত যন্ত্রণাদায়ক, ষে রোগীকে... 

বিকারগ্রস্ত কারয়া তুলে। 

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ০১ ২০০ শত এক্তি বাবহার্ষায। 



হেলিবোরাঁস নাইজার 

€(177511215091:05 121, ) 

মেনিঞ্জাইটিসের ন্যায় কঠিন মস্তিক্ষের পীড়ায়, মস্তকে জল সঞ্চয় 

হইবার উপক্রম বা জলসঞ্চয় হইলে, হেলিবোরাস অতি উত্তম । বাঁলক- 
বালিকাদিগের জর অগবা উদরাঁমরের চরমাবশ্থায় ক্রমে মন্তিফের লক্ষণ 

স্মূত উদয় হইনা, মস্তুকে জল সঞ্চয় হয়, এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত 

লক্ষণ গুলি দৃষ্ট হইলে, হেলিবোরাস উৎকুষ্ট কার্যাকারা । 

বালক মাঝে মাঝে চিৎকার করিয়া উঠে এবং মস্তকটা বালিসের 

উপর এপাস ওপাস করিয়া নাড়ায়। রোগী অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া থাকে, 

অত্যন্ত পিপাসা, এত পিপাসা যে, বালকের মুখের নিকট ঝিনুক আনয়ন 

করিলে, সে ই' করিয়া উহাকে মুখের মাধো লহবার চেষ্টা করে । সর্বদা 

সম্মুখ কপালের চন্ম কুঞ্চিত এবং ললাটে শীতল ঘম্ম। মুখের এক প্রকার 

ভঙ্গি করে, যেন কিছু চর্ধন করিতেছে । চক্ষের তারকা প্রসারিত । 

রোগী কিছুই দেখিতে অথবা শুনিতে পায় না। রোগী তাহার একটা 

তম্ত এবং 'একটী পদ অনবরত নাড়িতে গাঁকে কিন্ত অপর দ্ুষ্টটা স্থিরভাবে 

পড়িয়া থাকে । -ঘুত্র অত অল্প পরিমাণে হইয়া! থাকে বা একে; 
বারেহ মুত্র বন্গ এবং কখন কখন মুত্রে কফি চুর্ণবৎ শুলানি দেখিতে 
পাওয়া যায় এই অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, ইভার পরই রোগী ক্রমশঃ 

অজ্ঞান হইয়! পড়ে 'অথবা ফিট হইতে ভইতে মুতুামুখে পতিত হয় । 

হেলিবোরাস দ্বারা এই 'প্রকাঁর বহু রোগীর জীবন রক্ষা ভইয়াছে। 
হেপিবোরাস প্রয়োগ করিবার পর, প্রথমে রোগীর বুল পরিমাণ প্রস্রাব, 

হইয়া, রোগী আরোগ্য হইতে থাকে । ্ 

শোথ রোগের সহিত মুত্রে কফিচুর্ণবৎ তলানি দৃষ্ট তইলে, ঘুভলি- 
“আবাস গ্রায়োগ করা কর্তব্য 
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ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন, তিনি ১০০ সতম্র এবং ৩৩ এম, শক্তি 

ব্যবহার করিয়া অতি সুন্দর ফল পাইয়া থাকেন । আমি সচরাচর ৬০ 

শক্তি ব্যবহার করি । 

কুপ্রাম মেটালিকাম 
*((-0131001 ৬]1০001110014 ) 

আক্ষেপ-খিল ধরা বা আক্ষেপ কুগ্রামের চরিত্রগত লক্ষণ 

মন্তিক্ষে জল সঞ্চয় অথবা মস্তিষ্কের যে কোন পীড়ায় আক্ষেপ দৃষ্ট হইলে, 

কুপ্রাম বাবহার করা যায়। 

মনান্সা ডানহাম বলিতেছেন, কলেরায় যে স্থলে কোল্যাঞ্স অবস্থা 

অত্ন্ত অধিক সে স্থলে ক্যান্ষগ, যেস্কলে মল এবং বমন অত্যন্ত অধিক 

সে স্থলে ভিরেট্রম এব* আক্ষেপ অধিক হইলে কুপ্রাম কার্যকারী । 

ঘুংড়ি কাসিতে বালক কাসিতে কাসতে শক্ত ভইমা যায এবং নিশ্বাস 

প্রশ্থাস বন্ধ হইয়া, আক্ষেপ ভইতে থাকে কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হয় 

এবং বুমন হহলে ক্রমে উপশন বোধ করে। সকল গ্রকার মআান্ষেপে 

কুপ্রাম বাবহৃত হহতে পাবে 

প্রসবের পর জ্ীলোকদিগের বাধক রোগের সঠিত আন্ষেপ। ইহ' 

বাতিরেকে মুগি তাগুব (০10757) ইতাদি সববাজিক এবং স্ায়বীয় 

আক্ষেপে কুপ্রাম অতি উত্কষ্ট গুষধধ। কুপ্রামের একটা বিশেষত্ব এনা), 

খিল ধর, হস্ত এবং পদের অঙ্গুলি হহতে আরন্ত হইয়া, সব্বাঙ্গে 
প্রসারিত ভয়। 

'মহাত্মা ফেরিংটন বলিতেছেন, অত্যন্ত আঁধক মানসিক পরিশ্রম 
অথবা 'অনিদ্রাজনিত মানসিক এবং শাররাক ক্লান্তি কুপ্রামের 
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একটা লক্ষণ, কাকউলাস এবং নক্সভামকায় এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া 

বায়, অতএব অন্তান্ত লক্ষণ দ্বারায় বধ নিব্বাচন করিতে হইবে । 

সচরাচর ০ হইতে উদ্ধ শক্তি বাবহার্ধয | 

সিকিউট। ভাইরোসা 
( 0০100102, ৬1795, ) 

অত্যন্ত অধিক ফিট_ রোগী নিজেকে নানা ভাবে নিক্ষিপ্ত 

করিতে থাকে । সি!ক টটার বিশেষ চরিভ্রগত লক্ষণ এই, রোগী পশ্চাৎ 

দিকে ধনুকের স্ায় বক্র হইয়া যায়। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয় ভইয়া, এই 
প্রকার ফিট হইতে থাকিলে, সিকিউটা উত্তম। নিউ ইয়র্কের দুই জন 

ডাক্তার উক্ত রোগের এপিডেমিকে এহ উঁধধটার দ্বারায় ৬০ জন রোগীর 

চিকিৎসা করিয়া|ছলেন তন্মধ্যে একটা ৪ সুস্ামুখে পতিত হয় নাই । 
দাত উদ্রিবাপ সময় বালকদিগের উক্ত প্রকারের ফিট ৬ইতে থাকিলে, 

সিকিউটা উত্তম; কৃমিদোব জনি5 কিটে সিনা দ্বারা উপকার না হইলে, 

সিকিউট! বাবভার করা যাইতে পারে । মস্তিষ্ক পুষ্ঠের শির-দাড়া ইত্যাদি 

স্থানে আঘাহা'দ জনি৩ ফিট হইতে থাকলে এবং আনিকা দ্বারা উপকার 

না হইলে, ধিকিউটা ব্যবহার করা যায় । 

যেকোন প্রকারের 'ফটহ হউক ন! কেন, যগ্পি উহা অতান্ত অর্ধক 

পাঁরমাণে হহতে থাকে এবং রোগী নানা ভাবে নিজ দেহকে বিক্ষিপ্ত করে, 

তাহা হইলে শতক্ষণাঁৎ সিকিউটাকে স্মরণ করা কর্তব্য | 

এক প্রকার চন্মরোগে সিকিউটা খাবহৃত হইয়া থাকে । মুখে 

কিম্বা শরীরের কোন স্থানে, চন্মোভ্েদ গুলি একত্রিত হহয়!, উভার 

উপর ৬লুদবর্ণের একখানি মোটা চটা পড়িয়া যায়। ডাক্তার স্তাস 
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বলিতেছেন, একটী স্ত্রীলোকের এই প্রকার চন্মরোগ হইয়া, সমস্ত মন্তকে 

একখানি মোটা চটা পড়িয়া [গযম়্াছিল, দেখিলে মনে হইত রোগিণী 

একটী টুপি পরিয়াছেন, তাহাকে ২০০ শত শক্তির সিকি উট! দেওয়াতে 

তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ধে তিনি অনেক প্রকার, 
ওষধ ব্যবহার করিয়াছলেন, কিছুতেই কোন ফল হয় নাই। | 

সচরাচর ৩০ ও ২*০ শক্তি ব্যবহৃত তয় । 

অরম মেটালিকম। 
(40750) 11500101001.) 

আত্মহত্যা করিবার নিতান্ত ইচ্ছা, সর্বদা প্রত্যেক পদার্থের 
মন্দ ভাগটাই দেখিতে পায়। ক্রন্দন করে, প্রার্থনা করে, মনে করে যেন 

সে এ পৃথিবীর উপযুক্ত নতে। সব্দদাই বিনর্ষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে | 

জীবন ভারবোধ, আত্মহত্যার ইচ্ছা যেন হৃদয়ে বাসা কাররা রহিয়াছে । 

এ প্রকার মানসিক অবস্থাগ্রস্থ রোগীতে, পুরুষ হইলে যক্কতের দোষ 

এনং স্ত্রীলোক হহলে জরাহুর দোষ দেখতে পাওয়া বায়। যকৃত অথবা 

জ্বরারু বড় এবং ফুলা। জান বাহন হইয়া পড়া, ইত্যাদির সহিত 

উপরোল্িখিত মানসিক লক্ষণ সমূহ দুষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ অরম প্রয়োগ 

করা কর্তব্য। যকৃত ইতাদিতে পুনঃ পুনঃ রক্তাধিক্য বশতঃ কুলিয়া 

থাকে । এ প্রকার রক্তাধিক্য শরীরের যে কোন স্থানেই হউক ন' 

কেন, যগ্যপি অরমের চরিভ্গত মানসিক লক্ষণসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা 
হইলে, ইহ1 অতীব ফলপ্রদ্দ। ন্যাকা, নকাভমিকা ইত্যাদি ওষধেও 

আত্মহত্যার ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্কু ভা আরমের বিশেষ চরিত্র 

গত বলিয়া জানিবেন। 



১৬৩ সরল মেটিরিয়! মেডিকা । 

গন্মি ইত্যাদি ব্যাধিতে পারদাদির অপব্যবহারের পর নাসিক 

অথবা মুখ মধ্যস্ত তালুতে ক্ষত হইলে এবং ততৎসহিত অরমের চরিত্র- 

গত মানসিক লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, ইহা অতীব উপকারী । নাসিক 

অথবা মুখ মধাস্থ তালুতে ক্ষত হইয়া, ক্রমে উক্ত স্থানের অস্থি ক্ষয় 

প্রাপ্প হইয়া ছিদ্র ভইয়া যায়। নাসিকা মধ্যে ক্ষত, নাঁসিকার মধো 
মামড়ি পড়িয়া নাসিকাটা বপ্ধ হইয়া যায়, কিন্বা নাসিক! হইতে ভ্র্গন্ধ- 

ঘৃক্ু শ্লাব হইতে থাকে এবং রোগী আত্মহত্যার চেষ্টা করে। 

অন্দদৃষ্টি, ইহ1 এক প্রকার চক্ষুরোগ, ক্োগী প্রত্যেক পদার্থের 

অদ্ধেক দেখিতে পায়, অপরাদ্ধ মোটেই দেখিতে পাঁয় না অথনা আব 

আবছ1 দেখে । লাইকো এবং লিখিয়ন কাব্ব নামক ওষধ অর্দ দৃষ্টিতে 

ব্যবহৃত হর কিন্ত উহাদ্রিগের বিশেষত্ব এই, উপরোল্লিখিত ওষধ দ্বইটাত্তে 

প্রত্যেক পদার্থের বামাদ্ধ দেখিতে পায়, দক্ষিণার্ধ দেখিতে পায় না, 

বে স্কুলে অরমে নিয়াদ্ধ দেখে, উপরাদ্ধ দেখিতে পায় না। 

স্ত্রীলৌকদিগের জ্রাধুর স্ফীতি অথবা পুরুষদিগের অগুকোষের 

স্কীতির সহিত যগ্ভপি অরমের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ অথব! সিফিলিস 

রোগে পারদাদির অপব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা হইলে 

অরম উৎকৃষ্ট ওষধ। টু 

বুদ্ধদিগের হৃৎপিণ্ডের পীড়ার সহিত মানসিক উৎকণ্ঠা, বঙ্ছে 

রক্তারধিকা, উভয় রগের শিরা দুইটা “দপ দপ করিয়া নৃত্য করে এবং 

হৃৎপিণ্ডের ণ্ধড়ধড়ানিশ ৫১711)1076101)) ৃষ্ট হইলে, প্রথমে বেলেডোনা 

'প্রয়োগে তরুণ যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হয়। কিন্তু অরম গভীর ভাবে 

কার্যা করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করে। 

পারদাদির অপব্যবহার জনিত শরীরস্থ অস্থির যন্ত্রণাতেও আরম 

উপকারী । এস্থলে ক্যালি অইয়ড ইত্যাদি ওষধও স্মরণ রাখিবেন। 

সচরাচর ৩০ ও ২০ শত শক্তি ব্যবহার্য । 



আর্জেন্টাম নাইটি কম । 
€( 4১155000) 110010010- ) 

রোগী রাস্তা চলিতে চলিতে উচ্চ অস্টালিকার দিকে দৃষ্টি করিলে 

উলিয়া পড়িয়া যাইবার ম্তায় হয়। সেমনে করে রাস্তার উভয় পার্খের 

বাটাগুলি পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখনি তাহাকে পিসিয়া 

ফেলিবে॥ রাস্তার মোড় ফিপ্রিধার সময় সে মনে করে, মোড়ের বাড়ি 

থানির কোন্টী বাহির হইয়া রহিয়াছে, এখনি তাহাকে ধাক্কা লাঁগিবে ॥ 

এই প্রকার মানসিক অবস্থা আর্জেন্টমের চরিভ্রগত লক্ষণ। এই 

লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত। রোগী অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে সর্বদাই 

ব্যাস্ত (লিলিয়ম টাগ্রন )1 গিজ্জী অথবা অপেরায় যাইবার সময় অর্থাৎ 

কোন স্থানে যাইবার জন্ত উতস্্ক ভহলে, মলত্যাগ করিবার ইচ্ছা! হয়। 

আদকপালে মথাধরা, মাথাধরাম় আর্জেন্টামের একটা আশ্চর্য 

লক্ষণ দেখিতে পায়! যায় রোগী মনে করে যেন, তাভার মস্তকটা 

ক্রমশ বড় হইতেছে কিন্তু আটিয়া বাঁধিয়া রাখিলে নিতান্ত উপশম 

বোধ করে । এক প্রকার বোদ কেবল মস্তকে আবদ্ধ নহে। সমস্ত 

শরীর অথবা শরীরের কোন একটা স্থাঃন এই প্রকার হইতে পারে । অন্য 

ওষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহা আর্জেন্টামের অতীব 

প্রিয় লক্ষণ । আজেপ্টামে মাথা! ঘোরা ও দেখিতে পাওয়া যায়, মাথাঘোরার 

সহিত কর্ণ মধ্যে ভো ভৌ কিম্বা গুন গুন করা, সব্বার্গিক ছুর্বলতা 

এবং কম্পন হইয়া থাকা । রোগী চক্ষু মুদদিত করিয়া চলিতে পারে না। 

রোগী উচ্চ অট্রালিকার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তাহার মাথা ঘুরিয়া 
বায়। জেলসিমির়ম এবং আর্জেন্টাম উভয় ওঁষধেই মাথা! ঘোরা, 

সর্বা্দিক দুর্বলতার সহিত কম্পন ইত্যাদি দৃষ্ট হয় এবং উভয় ওুঁষধই 



১৬২ সরূল মেটিরিয়া মেডিকা । 

লোকোমোটর 'এট্যাকৃসিক্পা নামক বাধিতে বাবহৃত হইয়া থাকে । অন্ঠান্ত 

আনুসঙ্গিক লক্ষণ দ্বারায় ইহাদিগের পার্থকা নির্ণয় করিতে হহবে। , 

আর্জেণ্টাম নাইটি,কম চক্ষুরোগের একটী উৎকৃষ্ট উষপ | 'এলোপ্যাথিক 

চিকিৎসকেরা ৪ ইহাকে চক্ষুরোগে অতান্থু ব্যবহার করিয়া থাকেন । কিন্তু 

হুঃখের বিষয় এই, উাদিগের ভস্তে ইহার নিতান্ত অপবাবভার হইয়া থাক । 

আমরা পারদ, কেউটিয়! সপের বিষ ইত্যাদি 'প্রাণনাশক পদার্থ সমু 

সর্বদা বাবহার কাঁরয়া থাকি কিন্ডয এই সকল বীর্যশালী পদার্থ সমূহ 

আনাদিগের দ্বারা বাবজত হহয়া, কথন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না, কারণ 

উহাদিগের দোষভাগ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে ভয়, মহাজআ্। হানিমান 

তাহা শিখাইয়া দিয়াছেন। প্রষধুক্ত চক্ষু প্রদাহে নর্জেন্টাম অতীব 

উৎকৃষ্ট ওষধ | চক্ষু প্রদাহে চক্ষু হইতে পুঁজ পড়িতে থাকে এবং চক্ষে 

কাল ভাগটি সাদা হইতে আরম্ত হর এবং স্চিকিৎসা না হইলে উভারও 

মধো পুঁজ সঞ্চয় হইয়া! চক্ষুটটা একেবারে নষ্ট তইয়! যায়। চক্ষেব পাতাগুলি 

ফুল আর্জেণ্টামের চারত্রগত লক্ষণ । শিশুদিগের এব্প্রকার চক্ষু রোগে 

ব্দাপি চক্ষু হইতে প্রভৃত পরিমাণ পুঁজ নিশত হয়, তাহা হইলে ১০০ শত 

শক্তির মাকুরিয়স সেবনে অতি সত্বর রোগ আরোগা 5য়। সউপরোলিখিত 

পু'জধুক্ত চক্ষু প্রদাহেও ২০০ শত শক্তির আর্জেন্টাম সেবনীয়। 

পাকস্থলী মধ্যেও হহার কতকগুপি বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায় । 

উদ্গার আর্জেন্টামের একটা চরিত্রগত লক্ষণ, উদগারের সহিত উদরের 

যন্ত্রণার বৃদ্ধি। প্রত্যেকবার আহারের পর উদগার, পোগী মনে করে, 

তাঁহার উদরে এত বায়ু জন্মিয়াছে যে, এখনি ফাটিয়া! যাইবে, উদগার ভু'ল- 

বার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে কিন্ত অতীব কণ্ঠ হর, অবশেষে শব্দের 

সহিত বায়ু নির্গত হইয়া যায়। অজীর্ণ, পাকাশযের প্রদাহ এমন কি 

পাকস্থলতে ক্ষত হইলেও উপরোল্লিখিত লক্ষণ অবণস্বনে আর্জেন্টাম 
ব্যবহৃত হইলে, রোগী আরোগ্য লাভ করে। ইহার আর একটা চরিন্রগত 



সরল মেটিরিক়! মেডিক' । ১৬৩ 

লক্ষণ এই, মিষ্ট পদার্থ ভোজন করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত স্পৃহা 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

গলমধ্যেও আজেন্টামের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । 

গাঢ় এবং আটা আটা শ্রেম্মা গলার মধ্যে লাগিয়া থাকে, সেই জন্য রোগী 

উহাকে উঠাইয়া ফেলিবার জন্য সর্বদা কাসে। গলমধ্যে ক্ষতবৎ বেদনা 

অনুভব হয় । রোগী মনে করে যেন, তাহার গলার মধ্যে কি খোচা মত 

রহিয়াছে। গলার মধো আচিলের ন্যায় স্ফীতি। রোগী কোন পদার্থ গলাধঃ- 

'করণ করিবার সময বেশ বুঝিতে পাবে, অাচিলের এক পার্থ গলনলিতে 

লগ্ন হইয়া রহিয়াছে । এই প্রকার গলরোগ ক্রমে স্বরযন্ত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ 

করে, বিশেষতঃ যে সকল মনুষ্যকে বহুক্ষণ যাঁবৎ চীৎকার করিয়া কথা 

কহিতে হয় (গায়ক, বক্ত তাকারী ইত্যাদি) তাহাদিগের পক্ষে ইহ উত্তম । 

আর্জেন্টামে কটিবেদনাও দেখিতে পাওয়া যায় । দণ্ডায়মান হইলে 

অথবা চলিয়া বেড়াইলে “কটিবেদনার উপশম হয়। কিন্তু উপবেশনাবস্থা 

হইতে উঠিবাঁর সময় যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে । সালফর এবং 

কষ্টিকম প্রকোগেও এ প্রকার ' বেদনার উপশম হয় কিন্ত, আর্জেন্টামও 

ইহার একটী ওষধ বিশেষ। কটিবেদনার সহিত বিশেষতঃ হস্তের 

অগ্রভাগ, চরণ এবং হাত পায়ের গুলো গুলিতে বেদনা, কম্পন ও হুূর্বলতা 

'দৃষ্ট হলে, আর্জেন্টাম অপেক্ষাকৃত উপকারী । মৃগী কিন্া মূচ্ছার 

ব্যাধিতেও আর্জেন্টাম ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুসঙ্গিক লক্ষণ এই, উক্ত 

ব্যাধি হইবার কয়েক ঘণ্টা এমন কি কয়েক দিবস পূর্ব হইতে চক্ষের 

তারক প্রসারিত হইফ্লা থাকে এবং কিছুক্ষণ পুর্বে রোগী নিতান্ত অস্থি 
হয়। 

উদরাময়__-আজেন্টাম উদরাময়েরও একটা :মহৌষধ ৷ নানাপ্রকারের 
উদরীময় এবং অত্যন্ত কঠিন উদরাময়ও ইহ] দ্বারা আরোগ্য লাভ করে | 

সবুজাভাযুক্ত মল আর্জেণ্টামের চরিত্রগত লক্ষণ, মল বহক্ষণ 
2 
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পড়িয়া থাকিলে গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে। মলত্যাগ করিবার সম্ময় 
“পট্ পট্” করিয়া শব্দ হয়। অধিক পরিমাণে চিনি কিন্া। 
কোন প্রকার মিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিয়া উদ্বরাময়। মলত্যাগ 
করিবার সময় শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ হয়। ক্যালকেরিয়া ফম্ফরিক 

নামক ওষধেও মলত্যাগ কালে শব্দের সহিত বায়ু নিঃসরণ এবং 

“পটু পট্” করিয়া শব্ধ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ। বালকদিগের 

উদরাময়ের সহিত মন্তকে জল সঞ্চয় হইলে, উভয় ওষধই ব্যবহৃত হয়। 
উহ্াদিগের বিশেষত্ব এই যে, ষদ্যপি বালকের শরীরস্থ অস্থিগুলির পোষণ 

ক্রিয়ার অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয় ও মস্তকে ঘন দেখিতে পাওয়া যায় 

তাহা! হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ উত্তম। ক্যালকেরিয়ার রোগী মাংস 

খাইতে চাহে, আর্জেন্টামের রোগী মিষ্ট খাইবার জন্য লালায়িত হয়। 
যে সকল বালক মিষ্ট খাইতে অধিক ভালবাসে, চিনি কিন্বা উক্ত 

প্রকারের মিষ্ট অধিক পরিমাণে আহার করিয়া হঠাৎ উহ্থাদিগর কলেরার 

মত হইলে, আর্জেণ্টাম অতীব উপকারী । পুরাতন রক্তামাশয় রোগে উদর 

মধ্যে ক্ষত হইলেও ইহা ব্যবহৃত হুহয়! থাকে । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহৃত হয়। 

ফেরাম মেটালিকম। 

(17517101001 2091110010 ) 

মুখমণ্ডল মলিন, পাগুটে অথবা সবুজাভাষুক্ত। অতি সামান্য 
মানসিক উত্তেজনায় মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। মস্তকে রক্তা(ধক্য, 
ও তজ্জনিত মাথার শিরাগুলি ফুলিয়! উঠে এবং মস্তকে “দপ দপানি মাথা 
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ব্যথা” *হইত্তে থাকে (বেল, চায়না, নেট্রাম-মিউর, গ্লোনোইন )। 
মুখের ভিতরের বর্ণ মলিন, পূর্বের ন্যায় রক্তাভ নহে। চলিয়া ফিরিয়! 

বেড়াইলে রোগ কিঞ্চিৎ উপশম" হয় বটে, কিন্তু রোগী ছর্বলতা বশতঃ 

শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। স্ত্রীলোকদিগের গ্নতু শীঘ্র শীদ্ব হইয়া থাকে 
এবং বহু পরিমাণে রক্ত নির্গত ভয় ও বন্ুদিবস স্থায়ী হয়। শ্রাবিত রক্ত 

মূলিন এবং জলবৎ। উক্ত প্রকার জ্রাবের সহিত মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, কণে 
ভেগ ভেণ শব্ ইত্যাদি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। 

উপুরোল্লিথিন্ত লক্ষণগুলি ফেরামের চরিত্রগত লক্ষণ। ফেরাম রুক্ত- 

্ষীণতার একটা মহৌষধ বিশেষ । রুক্তক্ষীণতার সহিত ফেরামের চরিত্র- 
গত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ফেরাম অতীব উৎকৃষ্ট ওষ্ধ। রক্ত- 

ক্ষীণতার সহিত মস্তকে, মুখমগ্ডলে, বক্ষে রক্তাধিক্য হইলে, ফেরাম 

ক্আশাতীত ফলপ্রদ। এই প্রকার রোগীকে এলোপাথিক ভাক্তারেরা 

ফেরাম বুহত্মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়া, তাহাকে আরও বিপন্ন 

করিয়া তুলেন, এরূপ অবস্থায় শক্তিক্কত ফেরাম অমৃততুল্য। 

রক্তআ্াৰ__-শরীরের স্থানে স্থানে রক্তাধিক্য হওয়া, ক্ষেরামের একটা 

বিশিষ্ট লক্ষণ। রক্তাধিক্য জনিত নাসিকা, ফুসফুস, জরায়ু, মৃত্রযস্ত্র ইত্যাদি 

হইতে রক্তত্রাব হয়, সেই কারণ রক্তহীনতা এবং ছূর্ধলতার সহিত 

শরীরের নানাস্থান হইতে রক্তশ্রাব হইলে, ইহা একটা উত্রুষ্ট উষধ। 

কেবলমাত্র রক্তের উপর ফেরামের ক্রিয়া! সীমাবদ্ধ নহে । পাকস্থলি 
এবং অন্ত্রের উপর ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায় । রাক্ষুসে, 

ধা, রোগী কেবল প্থাই খাই* করে, আবার হয়ত একেবারেই কষরধ 

নাই। ভোজনের পর উদগারের সহিত ভক্ষিত দ্রব্য মুখে উঠিয়া আইসে 1. 

রুটা এবং মাখন খাইবার জন্য অত্যন্ত স্পৃহা ; মাংস, চা, বিয়ার নামক ম্ 
ইত্যাদিতে অরুচি। রোগী দিবাভাগে যে দ্রব্য ভোজন করে, উহা সমস্ত. 

দ্রিবস উরে থাকিয়। রাত্রে বমন হইয়া যায়। উদর মধ্যে ক্ষতৃবৎ 'বোধ, 
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রোগী মনে করে ষেন তাহার নাড়ী ভুঁড়িগুলি কে ধেঁংলাইয়া দিয়াছে। 

কোন দ্রব্য ভোজন এবং পান করিবার সময় মলত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় । 
উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা পরিক্ষার বুঝিতে পারা যাইতেছে ষে, ফেরাম 

অজীর্ণ রোগেও বিশেষ উপকারী । চায়না নামক ওষধেও ফেরামের স্তায় 

লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়. সেই কারণ অনেক সময় চায়নার সহিত ইহার পার্থক্য 

নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। উভয় ওষধেই রাত্রিকালীন 

বেদনাশূন্ত উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের পার্থক্য এই, 
ফেরাম অপেক্ষা চায়নায় উদরে 'অধিক পরিমাণে বাধু জন্মায় । চায়না 

এবং ফেরাম পরম্পরে নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, চায়নার পর ফেরাঁম এবং 

ফেরামের পর চায়না! অতীব উপকারী । 

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হওয়ব অর্থাৎ মুখমণ্ডলে রক্তাধিক্য ফেরামের 

চরিত্রগত লক্ষণ, আর একটী ফেরামের অতীব প্রিয় লক্ষণ এই, রোগী 

ধীরে ধীরে চলিয়া বেডাইলে রোগের উপশম বোধ করে। 
পলসেটিলা নামক ওঁষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা 

ফেরামের ন্যায় নহে । রোগী অত্যন্ত কুর্বল (ইহাও ফেরামের একটা 

প্রিয় লক্ষণ ) তথাচ ধীরে ধীরে চলিয়া না বেড়াইয়া৷ থাঁকিতে পারে নাঁ। 

দূর্বলতা জনিত চলিতে পারিতেছে না, তথাচ চলিয়া বেড়াইতে হয় । 

রোগী একবার বসিল আবার চলিয়া বেড়াইতে আরম্ত করিল, আবার 

বনিল, আবার চলিতে লাগিল, ফেরামের রোগী অনবরত এইরূপ করিতে 

থাকে। 

: মাননীয় ডাক্তার ন্তাস বলিতেছেন, একটা স্ত্রীলোক তাহার হাতের 

বেদনার জন্ঠ ডাক্তার স্তাসের চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিলেন। রৌোগি- 

ণীর মুখমণ্ডল ফেঁকাসে অর্থাৎ রক্তহীন, প্রায় এক সপ্তাহ তাহাকে 

.নানাপ্রকার ওষধ দিয়! কোন ফল হইল না। অবশেষে একদিবস রোগিনী 
হঠাত' বলিল, প্রতিদিন রাত্রে তাহার যন্ত্রণার অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে । 
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একমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া গৃহের মধ্যে: ধীরে ধীরে বেড়াইলে 

উপশম হয়। এই লক্ষণের উপর নির্ভর করিয়! ডাক্তার স্তাস তাহাকে 
সহজ শক্তির ফেরাম দিলেন, রোগিণী অতি সত্বর রোগ মুক্ত হইলেন, আর 

তাহার উক্ত রোগ হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের “ধড়ধড়ানি”, রক্তবমন, হাপানি 

ইত্যাদি রোগেও যগ্ঘপি ধীরে ধীরে চলিয়া! বেড়াইলে উপশম হয়, তাহা 

হইলে ফেরাম উৎকৃষ্ট ওঁষধ। 

ম্যালেরিয়! জর, সবিরাম জর, ইত্যাদিতে ও ফেরাম সুন্দর কার্য করে। 
মালেরিয়ায় অধিক কুইনাইনাদি সেবন করিকা, রোগ জটিল হইলেও 

ফেরান ব্যবহৃত হয়, এ প্রকার রোগীতে প্রায়ই প্রীহার বৃদ্ধি এবং উহাতে 

ক্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয়। সবিরাম জরে ফেরামের একটা চরিভ্রগত লক্ষণ 

এই, শীতাবস্থাক্স রোগীর মুখ রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । 
সচরাঁচর ৩০১ ২০০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয় । 

অনেকে বলেন, ধাতু উচ্চতম শক্তিকৃত অবস্থায় কোনই ফল দান 
করে না। বাস্তবিক তাহা নহে, শক্তিকৃত অবস্থায় সকল ওষধই 

সুন্দর কাধ্য করে। 

প্রাঙ্গাম মেটালিকম ৷ 

(51017010010 [১15091110017), ) 

তলপেটটী এত ভিতর দিকে ঢ.কিয়া যায়, মনে হয় যেন 
উহা মেরুদণ্ডের অচ্থির সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই 

| লক্ষ প্রত)ক্ষ অথবা অন্ুবোধ্য উভয় প্রকারেরই হইতে পারে । উদরে 

অত্যন্ত যুন্্ণা, উদরের যন্ত্রণা শরীরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে । এই প্রক্ষার 



১৬৮ সরল মেটিরিয়। মেডিকা । 

যন্ত্রণা প্রায়ই উদরশূল (00110) রোগে দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন 

কোষ্টবদ্ধ অথবা জয়্াুর রোগের সহিতও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । 

নেবাতেও (]8117106 ) ইহা! ব্যবহৃত" হইয়। থাকে । রোগীর মল, মুত্র, 

চক্ষের সাদ! ভাগ, গাত্র চন্দ ইত্যাদি গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ, এ প্রকার রোগীতেও 

প্রান্থাম অতি সুন্দর কার্য্য করে। 

পক্ষাঘাত রোগেও প্রীন্বাম ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন 

একুটী বৃদ্ধের নিয়শাখায় পক্ষাঘাত হইয়াছিল, পক্ষাঘাতের সঠিত গাত্র 

চন্মে অতান্ত স্পর্শাসহিষ্তুত৷ ছিল । তিনি বলিতেছেন রোগীর শরীরে এত 

স্পর্শাসহিষ্ণুতা ছিল যে, কেহ অতি সন্তর্পণে তাহাকে স্পর্শ করিলেও রোগী 
মনে করিত, কে ধেন তাহাকে আঘাত করিল। ডাক্তার ন্যাস স্বীকার 

করিয়াছেন, তিনি এ প্রকার রোগী আর কখনও দেখেন নাই এবং বনু 

অনুসন্ধানের পর ডাক্তার এলেনের এনসাইক্লোপিভিয়া নামক পুস্তকের 

মধ্যে প্ান্বীমে উক্ত লক্ষণ দৃষ্টে ফিস্কের ৪* এম শক্তির এক মাত্রা প্রাঙ্থাম 
তাহাকে দিয়াছিলেন; ইহাতে রোগী সম্পূর্ণণ'আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। 

শীদ্ব শীঘ্র শরীর শুকাইয়া যাওয়া, সব্বাঙ্গিক অথবা শরীরের কোন 

একটা স্থানের পক্ষাঘাত, দাতের মাড়ির উপর দিয়! পরিষ্কার নীল বর্ণের 

দাগ পড়া, গ্লান্বামের প্রিয় লক্ষণ মধ্যে গণনা! কর! যাইতে পারে । .. 

৩০ হইতে উচ্চ শক্তি ব্যবভার্্য ৷ 



চেলিডোনিয়ম মেজাস। 
( 18611301710170 119.]05, ) 

পৃষ্টের দক্ষিণ পার্খের অচ্থি যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটা 
ংলগ্র উহার মধ্যে স্থায়ীভাবে তীব্র ও ম্বছ ম্বছ বেদনা চেল- 

ডেক্িমিয়সের চরিত্রগত লক্ষণ । এই প্রকার বেদন! যকৃতের পড়ায় 

দেখিতে পাওয়া ষায়। যকৃতের পীড়ায় চেলিডোনিয়ম একটী উৎকৃষ্ট ওষধ। 

নেবা, কাঁসি, নিউমোনি! খতু স্বন্বীয় গোলযোগ ইতাদি যেকোন পীড়ার 

সহিত উপরোল্লিখিত চরিত্রগত লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, চেলিভোনিয়ম প্রয়োগে 

স্থনর ফল পাওয়া যায়। 

লাইকোপোডিয়মের ন্যায় চেলিডোনিয়ম মনুষ্য শরীরের দক্ষিণদিকে 

ইহার কার্য প্রকাঁশ করিয়! থাকে | দক্ষিণ চক্ষে স্সাঁয়বীয়' বেদনা, বক্ষের 

দক্ষিণদিকে নিউমোনিয়া, দক্ষিণদিকের স্ন্ধে বেদনা, দক্ষিণুদিকের উরু 
হইতে তীর'বদ্ধবৎ বেদনা তলপেট পর্যন্ত প্রসারিত হয়, দক্ষিণপদ বরফের 

ন্যায় শ্বীতল, বামপদ স্বাভাবিক ইত্যাদি, 'মর্থাৎ দক্ষিণ দিকে কোন পীড়া 

হইলে একবার চেলিডোনিয়মের অন্য!না লক্ষণের সহত মিলাইয়া দেখা 

কর্তব্য । কেবলমাত্র দক্ষিণদিকের পীড়াতে চেলিভোনিয়ম লাইকোর 

সমকক্ষ তাহা নহে, চেলিভোনিয়নে, লাইকোর ন্যায় অন্যান্য লক্ষণ দুষ্ট হয়, 

সেই কারণ চেলিডোর পর লাইকেো! এবং লাইকোর পর চেলিডে! বিশেষ 

উপকারী । 

, বদিচ পুষ্ঠের দক্ষিণ পা্খের অস্থি, যাহার সহিত দক্ষিণ হস্তটা সংলগ্ন 
উহার মধ্যে বেদনা চেলিডোর অতীব প্রি লক্ষণ, তথাচ ফুসফুস 

অথবু! ্কৃতের পীড়ার সহিত কথন কখন উক্ত ক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও 



১৭০ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

নিয়লিখিত লক্ষণগুলির দ্বারা চেলিডোনিয়মকে চিনিয়া লওয়া যায়। 
ষরুতের বৃদ্ধি, যকৃত স্থানে চাপনবৎ বেদনা ; মুখের আস্বাদ তিক্ত; 
জিহব৷ গাঢ় হলুদবর্ণের ময়লার দ্বারা আর্ত, স্থানে স্থানে 
রক্তবর্ণতা, এবং জিহ্বার পার্থ দন্তের ছাপ যুক্ত, চক্ষের সাদা 
ভাগ, মুখ মণ্ডল, গাত্র চর্ম হরিদ্রা বর্ণ) মল ধুসর বর্ণ, কর্দমের ন্যায় 

অথবা স্বর্ণের ন্যায় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ) মুত্রও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, 

মূত্র, পাত্র হইতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেও পাত্রে হরিদ্রাবর্ণের দাগ 
লাগিয়া থাকে । ক্ষুধাহীনতা, বিবমিষা, পিতৃযুক্ত পদার্থ বমন.। ইহা! 

ব্যতিরেকে আরও, যদ্যপি রোগী গরম পানীয় ব্যতিরেকে অন্ত কিছুই 

উদরে রাখিতে না পারে, তাহা হইলে চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিতে 

মন্থুমাত্রও বিলম্ব করা কর্তব্য নহে। এই প্রকার লক্ষণ সমূহ পুরাতন 

এবং তরুণ উভয়বিধ ব্যাধিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন রোগে 

রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্য কখন কখন লাইকোর ন্যায় একটা 

এন্টি-সোরিক ওষধ লক্ষণান্থ্যায়ী প্রয়োগ করিতে হয় । 

চেলিডোনিয়ম নিউমোনিয়ার একটা উৎকৃষ্ট ওঁষধধ। বিশেষন্তঃ যে সকল 

নিউমোনিয়া রোগের সহিত যরুতের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, উহাদিগের পক্ষে 

চেলিডো অতীব উৎকৃষ্ট ওধধ। অনেক কাদি রোগে কাসির. সহিত 

বক্ষের দক্ষিণ পার্থে বেদনা, স্ন্ধ পর্য্যস্ত প্রসারিত হয়, এরূপ স্থলে 

চেলিডোনিয়ম প্রয়োগ করিলে, রোগীর কাসি, এবং বেদনা! আরোগ্য 

হইয়া, রোগীকে ভবিষ্যৎ ক্ষয়কাস হইতে রক্ষা করে । 

উদরাময়-উদরাময় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিবার পূর্ব্বেই উহাদিগের 

উল্লেখ করা হইয়াছে । মাননীয় ডাক্তার বেল বলিতেছেন, গরম পানীয় 

পান করিবার জন্য“রাগীর অতীব ইচ্ছা থাকিলে, চেলিডে! কার্যকারী । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য 



বার্বেরিস' ভান্নেরিস। 

(13217109115 ৬ 015915 ) 

কটিদেশে যেন আঘাত লাগিয়াছে, কটিদেশে আড়ষ্টভাব। উপ- 
বেশনাবস্থা হইতে উঠিবার সময় বড়ই কষ্ট হয়। রোগী যখন বসিয়া কিস 
শয়ন করিয়া থকে, সেই সমন কটিবেদনার অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া 

থাকে । বিশেষতঃ, প্রাতঃকালে বিছানায় শয়নাবস্থার কটিবেদনার' 

বৃদ্ধি। রোগী মনে করে যেন তাহার কটিদেশ আড়ষ্ট, অসাড়, এবং 

উহাতে চাপনবৎ বেদনা । এই প্রকার বেদনা কখন কখন উকু পধ্যন্ত 
প্রসারিত হয়। এই সকল লক্ষণদৃষ্টে অনেকে হ্াসটাক্স প্রয়োগ করিয়া 
থাকেন, এস্কলে 'এ প্রকার ভুল হইবার নিতান্ত সম্ভাবনা । বাবেরিস 

এবং হ্াসটক্সে পার্থকা এই, বাবেরিসের কটিবেদনার সহিত প্রায়ই 

মূত্র যন্ত্রের পীড়া দেখিতে পাঁওয়া যাক্স, কিন্তু রসটক্সে উহ! প্রায়ই দৃষ্ 
হয় না। বারেরিসের আরও বিশেষত্ব এই যে, উহার কটিবেদনা মৃত্রযন্ত্র 
পর্যযস্ত .প্রসারিত হয়, বার্বেরিসের মৃত্রে নানা প্রকারের তলানি পড়ে, 
কিন্তু অনবরত কটিবেদনা দ্বারা বার্ধেরিসকে চিনিয়া লইতে হইবে । 

কোন প্রকার বাঁত ব্যাধির সহিত অনবরত কটিবেদনা এবং মুত্র সম্বন্ধীয় 

লক্ষণ বর্তমান থাকিলে, বার্বেরিস অতি উৎকৃষ্ট ওবধ । কোন স্থান হইতে 

লাফাইয়! পড়িলে, অথব। অন্য কোন উপায়ে শরীরে ঝাঁকি লাগলে মুন্র" 

যন্ত্র স্থানে ক্ষতবৎ বেদন! ) আর একটা বার্কেরিসের চরিত্রগত লক্ষণ এই, 

€রোগী তাহার মুত্রযন্ত্র (কিডনি ) স্থানে “বুজ. বুজ করা মত বোধ করে। 

কাটবেদনা বার্কেরিসের অতীব চরিত্রগত , লক্ষণ। অনবরত 

কটিবেদল্লার সহিত কটিদেশে দুর্বলতা, মুখমণ্ডল মলিন, চক্ষু, মুখ 



১৭২ সরল মেটিরিয়! মেডিকা । 

বস, চক্ষের চারিদিকে কালিমা পড়া, ইতাাদি লক্ষণও বার্ধেরিসে দেখিতে 
পাওয়া যায়। যে স্থলে অনবতর কটিবেদনা দুষ্ট হইবে, সে, স্থলে 

বার্বেরিমকে স্মরণ কর! নিতান্ত কর্তব্য | 

সচরাচর ১ম, ৩য়, ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 

টেরিবিন্থিন| ৷ 
(75120100012 ) 

বারেরিসের স্তায় টেরিবিস্থিনাতেও মুত্র যন্ত্রের ব্যাধির সহিত কটি- 

দেশে বেদনা! দেখিতে পাওয়া যায় । বার্বেরিস অপেক্ষা টেরিবিন্থিনায় 

মূত্রযন্ত্রের লক্ষণগুলি অধিক উগ্র ভাবাপন্ন তইয়া থাকে এবং মৃত্রের সহিত 

অধিক পরিমাণে রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্র পাটকিলা রং বিশিষ্ট 

কিম্বা কাল অথবা ধুত্রবর্ণ ও উহার সহিত অল্লাধিক পরিমাণ রক্ত মিশ্রিত 
থাকে ' মুত্রত্যাগ করিবার সময় জালা যন্ত্রণায় ইহ1 কান্থ্যারিস এবং 

ক্যানাবিস স্যাটিভার প্রায় সমকক্ষ কিন্ত বার্বেরিসে এ প্রকার জ্বালা, 

যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরোল্লিখিত চারিটী ওষধই '্রশ্রাবের 

পীডায় (4510010100115 ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উভাদিগের মধ্যে 

টেরিবিস্থিনা উক্ত রোগে প্রথম স্তান অধিকার করে। 

টেরিবিস্থিনা সেবনে অতি সঙ্কটাপন্ন টাইফয়েড রোগীও আরোগা 

লাভ করে । পরিষ্কার রক্তবর্ণ জিহবা এবং উদরটা ফাঁপা টেরিবিহ্থিনার 

চরিত্রগত লক্ষণ; এই লক্ষণ দুইটী টাইফয়েডাদি পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, 
টেরিবিন্থিনা উৎকৃষ্ট ওঁষধধ। 

শোগ রোগে ধূযনবর্ণের মূত্র দৃষ্ট হইলে, ল্যাকেসিস, এপিস, হেলি- 

বোরাস, কলচিকমের ন্যায় টেরিবিস্থিনাও একটা ওঁষধ বিশেষ । 



সরল মেটরিয়া মেডিকা। ১৭৩ 

কলেরার পর ক্যাস্থ্যারিস প্রয়োগে প্রস্রাব না হইয়া, রোগী ক্রমশঃ 

টাইফল্পেড অবস্থাপন্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অনেক সময় টেরিবিন্থিনা দ্বারা 

বিশেষ ফল প্রাপ্ত. হওয়! যায়। 

সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহার্ধ্য। 

 ক্যানাবিস স্তাটিভ। 
“(0০201091015 ১৪0৮৪.) 

মুত্র নলির উপর ইহার সুন্দর ক্রিয়া! দেখিতে পাওয়া! যায় । গণোরিয়ার 

প্রথম অবস্থায় ইহা বিশেষ উপযোগী। লিঙ্গে অত্যন্ত বেদনা, 

লিঙ্গটা স্পর্শ করিলে অথবা চাপ দ্রিলে অত্যন্ত বেদনা আনুভব 
হয়। রোগী পা ছুইটী ফাক করিয়া চলে, পা সমান করিয়! চলিলে, 

লিঙ্গে আঘাত লাগে, এরূপ অবস্থায় রোগীকে বাধ্য হইয়! পা*ফাঁক করিয়। 

চলিতে হয়, যদ্যপি উক্ত রোগ ক্রমে মুত্রনলি হইতে ত্রস্থলি পর্য্যস্ত 

প্রসারিত হয় তাহা! হইলে, মধ্যে মধ্যে তীব্র কটিবেদনা দেখিতে পাওয়া 

যায় এবং মৃত্রের সহিত রক্ত নির্গত হইতে থাকে । 

একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ ক্যানাবিসে দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে 

করে যেন তাহার হৃৎপিণ্ডের চতুর্দিকে অথবা যে স্থলে ববংপিওট 
স্থাপিত উহার মধ্যে ফৌটা ফোঁটা! করিয়া কি পড়িতেছে। মাননীয়, 

ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন, আমি এই লক্ষণাক্রান্ত বহু রোগী এক অথব৷ 

দুই মাত্রা কনাবিস প্রয়োগে আরোগ্য করিয়াছি। 

৬ষ্ঠ ৩০ ও উচ্চ শক্তি | 



বেঞ্জইক এসিড 

(1321720910 4১010. ) 

কালচে পাটকিল! রং বিশিষ্ট ও অত্যন্ত ছুগন্ধযুক্ত মূত্র, 
বেঞ্জয়িক এসিডের চরিত্রগত' লক্ষণ। একমাত্র এই লক্ষণ অবলম্বনে 
নান! প্রকার রোগ, যথা-_-বাত, শোথ, উদরাময়. শিরঃপীড়া ইত্যাদি 

আরোগা হইয়া! থাকে । 

নাইটি.ক এসিড, বার্বে[রস, ক্যালকেরিয়। অস্ত্ীয়ম ইত্যাদি ওঁষধেও 

মুত্রে ছর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া! যায় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে প্রায় সকল ওঁষধেই 
মূত্রে নান প্রকারের তলানি পড়ে, কিন্তু বেঞ্জয়িক এসিডে একেবারেই 

মুত্রে তলানি পড়ে না এবং অসহনীয় ছুূর্গন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ 

দিগের প্রস্রাবের পীড়ায় মুত্র ফৌট। ফোটা পরিমাণ পড়িতে থাকে, মূত্র 

পরিষ্কার হয় না, এরূপ অবস্থায় বেঞ্রয়িক এসিড উৎকৃষ্ট কাধ্যকারী। 

সত্রীলোকদিগের খতু সম্বন্ধীয় গোলযোগের সহিত ইহার চরিত্রগত 

মৃত্রের লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, বেঞ্রয়িক এসিড দ্বারা সুন্দর কাধ্য হইয়। 

থাকে । জরারুর স্থান্চ্যাতি ইত্যাদি ও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে আরোগ্য হইয়া 
থাকে |. এক কথায় বেঞ্জয়িক এসিডের মৃত্রের লক্ষণ অতীব চরিত্রগত 
বলিয়। জানিবেন, যে কোন পাড়ায় উক্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ 
বেঞ্জয়িক এসিডকে স্থৃতিপথে আনিতে ভূলিবেন না । 

সব্বদা ৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় । 



পড়োফাইলম। 

(90010151101 17516250017) ) 

ইহা! উদরামুয়ের একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওঁষধ। ইহা নান! প্রকার 

উদরাময়ে .ব্যবহৃত হয় । বন্ুপর্িমাণ তরল মল, মলে অতিশয় ুরগন্ধ, 

প্রাতঃকালীন অথব! গ্রীশ্মকালীন কিম্বা বালকদিগের দকস্তোদগম কালীন 

উদরামর়, এই কয়টা লক্ষণ পডোফাইলমের চক্রিত্রগত বলিয়৷ জানিবেন। 

সর্বদা এই কয়টা লক্ষণের উপর তীক্ষ দৃষ্টি র$খিয়া অন্যানা আস্ুসঙ্গিক 
লক্ষণের সহিত মিলাইয়া ইহাকে প্রয়োগ করিলে, অতি কঠিন উদরাময়- 

গ্রস্ত রোগীও সত্বর আরোগ্য লাভ করিবে। 

উপরোল্লিখিত প্রকারের মলের সহিত প্রায়ই নিম্লিখিত লক্ষণগুলি 

দেখিতে পাওয়া যায়। গুহ্য পঞ্ঘটী বাহির হইয়া পড়ে। রোগী অদ্ধ- 

নিমীলিত নেত্রে ঘুমাইতে থাকে এবং সর্বদ! মথাটা এপাস ওপাস 

করিয়া চালনা করে ; পুনঃ পুনঃ শূন্য উদগার তুলে । এই প্রকার লক্ষণ- 

সমূহ প্রারই শিশুদিগের দস্তোদগমকালীন উদরাময়ে, মন্তকে জল সঞ্চয় 
হইবার পুর্ববে এবং শিশু কলেরায় দেখিতে পাওয়া যায় ) এরূপ সঙ্কটাপনন 

অবস্থায় পভোফাইলম উত্তমরূপে বিবেচিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে, এত 

স্ন্দর ফল দান করে যে চিকিৎসক, মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকারের স্তায়. 

প্রাতঃম্বরণীয়ও হইতে পারেন । 

পূর্বেই বল হইয়াছে বাঁলকদিগের (উদরাময় অথব! কলেরায় পড়ো- 
ফাইল একটা. অতীব উৎকৃষ্ট উষধ। দস্তোদগমের সময় শিশু মাড়ি 
দুইটী অনবুরত চাপিয়া ধরে । এই লক্ষণটা ফাইটোলক্কা নামক ওষধেও 



১৭৬ সরল মেটিরিয়া মেডিক!। 

দেখিতে পাওয়া! যায়। ইপিকাকের স্ায় বমন পডোফাইলমে দেখিতে 

পাওয়া যায় না। কিন্তু সিকেলির ন্যায় ইহাতে অনবরত “উকি তোলা” 

দৃষ্ট হইয়া থাকে । উদর মধ্যে “গড় পড়, গে গোঁ” শব হয়। গুস্যপথটী 

বাতির হইয়! পড়া, পড়োর একটা চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। 

স্রীজননেন্দ্রিয়ের উপরও ইহার বিশেষ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। দক্ষিণ 
ডিম্বাধারে বেদনা, দক্ষিণ ডিম্বাধারে বেদনা আরম্ভ হইয়া, দক্ষিণদিকের 

উরু পর্যন্ত প্রসারিত হয়; কথন কখন উজ্জ প্রকার বেদনার 

সহিত ঝি' ঝি' ধরাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটী পডোফাইলমের 

এত প্রিষ্ন যে, একমাত্র এই লক্ষণ অরলম্বনে এমন কি ডিম্বাধারের টিউ- 

মার পধ্যস্তও সারিয়া! গাছে । 

সচব্নাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য | 

এলো সকোটি না । 
(1092 ১০০০০11)০, ) 

ইহাও উদরাময়ের একটা অতি উৎকৃষ্ট ওধধ। হরিদ্রা বর্ণের *ভস্কা 

ভঙ্কা” অথবা চক চকে আমধুক্ত জলের ন্যায় মল, এলোর চরিত্রগত 

লক্ষণ । রোগীর গুহ্যদ্বার অসাড়, কখন কখন উক্ত প্রকারের খাঁনিকট! 

মল যতক্ষণ পধ্যস্ত না একেবারে বাহিরে আনিয়া পড়ে, ততক্ষণ পর্য্স্ত 

রোগী কিছুই জানিতে পারে না। রোগী প্রম্রাৰব করিবার সময় অথব! 

বাযুত্যাগকালে মলত্যাগ করিয়া ফেলে। রোগী মনে করে, তাঁহার 

গুহ্যপথটা তরল ভারি পদার্থে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং এখনি উহ! বাহির 

হইয়া পড়িবে ও বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে! এলোর একটী অতীব 



সরল মেটিরিয়। মেডিক!। ১৭৭ 

চরিত্রগত "লক্ষণ এই, মলত্যাগ করিবার পূর্বে তলপেটে গাড় গড়, 

কল কুগ্ঈ” করিয়া অত্যন্ত শব্দ হয় । রোগী তাভার সমস্ত :তলপেটটা 
অত্যন্ত ভারি বোধ করে। রোগীর সগুহ্যপথটা আঙ্গুরের থোলোর স্তায় 

বাহির হইয়া পড়ে কিন্তু শীতল জল প্রয়োগে উপশম হয়। এই 
লক্ষণটা প্রায়ই অর্শ রোগের সাইত দেখিতে পাওয়া যায়। মিউরিয়েটিক 

এসিড নামক ওঁষধে গরম প্রগ্জোগে অর্শের যন্থণার উপশম হয় । উভগ়্ 

উষধেই অর্শের বলির রং নীলবর্ণ, কিন্তু উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউবি- 

এটিক এসিডের অর্শের বলিগুলিতে স্পর্শীসহিষণণতা এবং ক্ষতবৎ বোধ 

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এলোয় অত্যন্ত চুলকায়। এলোর উদরা- 

ময়, প্রাতঃকালে, শ্রীম্মকালে, চলাফেরায় এবং আহার অথবা পানের পর 

বুদ্ধি হইয় থাকে । রক্তামাশয় রোগে বাহ্যে করিবার সময় রোগী অত্যন্ত 

কৌথ দিতে থাকে, গুহ্যপথটা গরম বোধ করে, যন্ত্রণায় রোগী ফেণ্ট 

হইবার ন্যায় হয় ও সর্বাঙ্গে আঠা আঠা ঘর্দম হইতে থাকে । কোষ্ঠবদ্েও 
গুহ্যদ্বারের অসাড় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শক্ত মলও নির্গত 

হইবার সময় রোগী কিছুই বুঝিতে পারে না। 
মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, তিনি একটা বালকের কোষ্ঠ- 

বন্ধের চিকিৎসা করিতে আহুত হইয়াছিলেন। বালকটা জন্মাবধি কোষ্ঠ- 
"বন্ধ রোগে ভূগিতেছিল, তাহাকে মলত্যাগ করাইবার জন্য উপবেশন 

করাইলে, অত্যন্ত কান্নাকাটি জুড়িয়া দিত এবং অত্যন্ত চেষ্টা করিয় 
এনন কি পিচকারী দিয়াও সামান্য মাত্র মল নির্গত হইত না। তিৰি 

নানা প্রকার ওঁষধ প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অব- 
শেষে একদিবস তিনি বালকের গুহ্যদ্বারটী পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে 

পারব পরিবর্তন করাইবা মাত্র, দেখিতে পাইলেন তাহার বিছানায় একটা 

বড় মল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 

প্রায়ই এই প্রকার হইয়া থাকে, বালক কখন মল ত্যাগ করে, সে উহা 
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বুঝিতে পারে না, কাজে কাজেই আমরাও জানিতে পারি না । তিনি, 

তাহাকে ছুই শত শক্তির এলো! প্রদান করিলেন, ইহাতেই রে? অতি 

সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। 

পডোফাইলমের ন্যায় এলোতেও জরাধুর স্থানচ্যুতি দেখিতে পাওয়া 

যায়, নিষ্বোরদর এবং গুহ্যপথ ইত্যাদিতে গরম, ভারি এবং পৃর্ণবোধ দ্বারায় 

এলোকে চিনিয়া লইতে হইবে । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবভাধ্য | 

নেট্রাম মিউরিয়েটীকম | 

(20017) 1১101190100) ) 

রক্তক্ষীণতা__নে্রাম, জর ও রক্তক্ষীণতার একটী মহৌষধ বিশেষ খু 
সম্বন্ধীয় গোলযে!গ, অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ ইত্যাদি 
ষে কোন কারণে রক্তক্ষীণতা হউক না কেন, নেট্রাম মুর বাবহৃত হইতে 

পারে। নেট্রামের রক্তক্ষীণতার রোগীর সমস্ত শরীর ফে'কাসে হইয়া 

যায় এবং রোগী রীতিমত আহার করে, তথাচ তাহার শরীর শুখাইয়! যায়। 

অতান্ত ”“দপ্দপানি” মাথা ব্যাথা, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় অথব! 
অন্য কোন প্রকার শারিরীক পরিশ্রম করিবার সময় নিতান্ত হীফাইয়া পড়ে। 

স্রীলোকদিগের খতৃর অল্নতা এবং কোষ্ঠ বন্ধ। উপরোল্িখিত লক্ষণগুলির 
সহিত কখন কখন আরও একটী মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, 

রোগী পলসেটিলার ন্যায় ক্রন্দনণীল ভয়। পলসেটিলা এবং নেট্রামে 

পার্থক্য এই, পলসেটিলার রোগীকে সান্ত্বনা করিলে সে শান্ত হয়, যে স্থলে 

নেট্রামের রোগীকে যতই শান্তনা করা যায়, তাহার ক্রন্দন ইত্যাদি অত্যন্ত 
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বদ্ধিত হইতে থাকে । এব্প্রকার রক্প্মীণতার সহিত কখন কখন 
প্র “্ধড় ধড়ানি'” 05115165091) দেখিতে পাওয়া যার। এই 

প্রকার রোগীর পক্ষে উচ্চ শক্তির নে দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল 

প্রাপ্ত ভয়! যায় । 

নেট্রাম মুর পুরাতন শিরঃগীড়ার একটা মহৌষধ । -শিরঃগীড়া, 
এ প্রকাঁর “দপ দপানি” যুক্ত যে, মস্তকের যন্ত্রণার ভাব রোগীর মুখ হইতে 

বাক্ত ভবামাত্র বেলেডোনা স্বতিপথে আসিয়া উদয় হর, কিন্তু উহাদিগের 
বিশেষত্ব এই, নেক্টামের রোগী রক্তক্ষীণ এবং মস্তকে অভ্যস্ত বেদনার সতিত 

মুখমণ্ডল ফেঁকাঁসে অথবা ঈবৎ রক্তাভ কিন্তু বেলেডোনাত় রোগীর 

মুখমণ্ডল, চক্ষু ইতাঁদি রক্তবর্ণ, উজ্জল এবং বড়। জ্্রীলোকদিগের 

তুর পর উক্ত প্রকারের শির:পীড়া। এ প্রকার শিরঃগীড়া রক্তক্ষয়- 

জনিত ভইরা থাকে । চায়না নামক ওষধেও উক্ত প্রকারের 

শিরঃগীড়! দেখিতে পাঁওয়া যায় কিন্ত নেউ্রীমে খতু অন্প কিম্বা অধিক, 

যে পরিমাণে হউক না কেন, খতুর পর শিরঃপীড়া হইয়া থাকে & 
স্কুলের বালিকদিগের শিরঃগীড়াতেও নেট্রাম একটী অতি উৎকৃষ্ট উষধ। 

কালকেরিয়া ফস্ নামক গুঁধধও স্কুলের বাণিকাদিগের শিরঃপীড়ায় 

বাবহৃত হইয়া থাকে । এব্প্রকার শিরঃপীড়ায় এই ওষধ দুইটীতে 

পার্থকা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন, কারণ কালকেরিয়! ফসেও রক্তক্দীণতা 

দৃষ্ট হইয়া থাকে। বনুক্ষণ খাব এক দুষ্টে তাকাইয়া পাঠ অথবা 
শিলাইয়ের কার্য করিয়া এই প্রকার শিরঃগীড়া হয়। 

নেউ্রাম, মুখ হইতে গুহ্বদ্বার পর্যন্ত সমস্ত অন্ননলিতেও সুন্দর কার্য. 

করিয়া থাকে । নাইটি,ক এসিডের ন্যায় ইহাতেও ওষ্ এবং মুখের 

কোণ শু ক্ষতযুক্ত এবং ফাটা কাট দেখিতে পাওয়৷ যায় ; গুহ্দ্বারও 

ফাট ফাটা, ক্ষতুযুক্ত এবং কখন কখন রক্তপাত হয়। নেট্রামের আর 

একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ মুখ মধ্যে প্রকাশ পায়, রোগীর মৃখ সিক্ত তথাচ 
১৩ 
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সে তাহার মুখ অত্যন্ত শুক্ষ খলয়া বোধ করে। নেট্রামের রোগীর মুখের 

আন্বাদ পালসেটিলার স্তায় তিক্ত এবং সাইলিসিয়ার ন্যায় খ্রিহ্বায় চুল 
পড়ার স্তান় বোধ করে, অর্থাৎ রোগী মনে করে যেন তাহার জিহ্বার উপর 

একগাছি চুল রহিয়াছে । নিয় ওটের মধান্তলটা ফাটা, ইসা নেট্টামের 

একটা চরিত্রগত লক্ষণ। সবিরাম জরে ওঠে “জর ঠুটার” ন্যায় হইলে 
তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন, কারণ ইহা নেট্রামের অতীব চব্রিব্রগত 

লক্ষণ। জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং নাসিকাতে বি ঝি' ধরা নেট্রামের চরিত্রগত 
লক্ষণ ; কেবল মাত্র এই লক্ষণটী অবলম্বনে আমি একটা বহু দিবসের 

' পুরাতন উদরাময় আরোগা করিয়াছি। জিহ্বার আর একটা লক্ষণ. 
নেট্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, জিহবা! ফাঁটা ফাটা, জিহ্বার উপর মানচিত্রের 
হ্যায় ভিজিবিজি কাঁটা; অনেকগুলি ওষধে এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া 
যায়, কিন্ত নেট্রাম মুর উহ্ভাদিগের মধো সর্বপ্রধান বলিয়া জানিবেন। 

নেট্রামের রোগী অনবরত «খাই খাই” করে অর্থাৎ ভয়ানক ক্ষুধা, 
ক্ষুধার নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না । আর একটা আশ্চর্য্য ব্যপার এই, বোগা 
অনবরত উদন পুর্ণ করিয়া খাইতেছে কিন্তু শরীরের কোনও উন্নতি দর্শাই- 
তেছে না। আইওডিয়াম নামক উষধেও রোগীর অতান্ত ক্ষুধার সহিত 
শরীরের উন্নতি দেখিতে পাওয়া ধায় না কিন্তু উভার বিশেষন্ব এই. নেট্রামের 
রোগী আহারের পর ক্লান্তি বোধ করে এবং ঘুমাইবার চেষ্টা করে কিন্তু 
আইওডিয়মের রোগী আহারের পর সুস্থ হয়। নেট্রামের রোগীর উদর মধ্যে 
থাগ্ দ্রব্য প্রবেশ করিবামাত্র পাকস্থলি এবং যরুত ইত্যাদি স্থানে কেমন 
একপ্রকার অস্থস্থতা এবং ভারি বোধ করে কিন্ত আই ওডিয়মের রোগীর 

উদরপৃর্ণ থাকিলেই নিতান্ত সুস্থ হয়। রোগী অত্যন্ত লবণ ভালবাসে, যে কোন 

পদার্থ আহার করুক না কেন, লব্ণ প্রয়োগ করিয়া আহার করে, ইহাও 

নেট্রামের চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন ! ডায়েবিটিস রোগে এবন্ত্কার 
লবণ খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইলে, তৎক্ষণাৎ নেট্রামকে স্মরণ করিবেন । 
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নেট্রা মিউর কোষ্ঠবদ্ধের একটা মহৌর্ধ বিশেষ । কোষ্ঠটবছ্ধে নানা 

প্রকারে মল দেখিতে পাওয়া যাঁর । /এমোন মুর এবং ম্যাগ নেসিয়া 

মুরের ন্যায় মল কঠিন; এলুমিনা৮টিরেটম এবক্সম, সাইলিপিয়ার ন্যায়, 

গুহাপথের কাধ্যহীনভার জন্ঠ কোষ্ঠবন্ধ। নাইটি,ক এসিডের ন্যায় গুহ্াদ্বার 

ফাটা ফাঁটা, গুহাদ্বার হইতে রক্ত পড়ে । ব্রাইওনিয়া ওপিয়মের স্ায় 
মুখ হইতে গুহ্দ্বার পধ্যন্ত সমস্ত অন্ননলি শুষষ। ইহাতে উদরামরও 

আরোগ্য হইয়া থাকে । 

শিশু কলের।য়*এী বাদেশের শুষ্কতা, অতান্ত ক্ষুধা এবং পিপাসা বর্তমান 

থাকিলে নেট্রাম প্রয়োগ করা যায়। পালসেটিলা, জিঙ্কাম, কষ্টিকমের 

হ্যায় অসাড়ে প্রশ্রাব ; প্রত্রাবের পর মুত্রনলতে যন্ত্রণা এবং কর্তনবৎ 

বেদনা । এই প্রকার মুত্রনলিতে যন্ত্রণা প্রায়ই পুরাতন গণোরিয়। রোগে 

গ্লি হইলে অর্থাৎ মুত্রনলিটা সন্কৃচিত হইয়া যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়। 
'উক্ত প্রকার রোগগ্রস্থ মুত্রনলি হইতে নেট্রামের চরিত্রগত জলবৎ তরল 

শাব নির্শত হয়। 

সিপিয়ার ন্ায় নেট্রাম মিউদ্দে ভ্ত্রীলোকদিগের তলপেটে পদার্থগুর্পি 

বাহিরদিকে ঠেপিয়া বাতির হওয়ার স্তায় যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া যায়। 

উা্দিগের বিশেষত্ব এই, নেট্রামের রোগীতে উক্ত প্রকার বেদনার সঠিত 

'নেট্রামের চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ ও গুহাপথ সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহ এবং 
নেট্রামের চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাইলে, সিপিয়া অপেক্ষ। 

নেট্রামে বিশেষ উপকার ভইয়া থাকে । এই প্রকার উদরের লক্ষণের 

সহিত প্রায়ই কটা বেদনা! দেখিতে পাওয়া যায় এবং উক্ত কটা বেদনা 

হাসটক্সের ন্যায় চিৎ তইয়া শয়ন করিয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে। 

নেট্রামে কতকগুলি হৃৎপিণ্ডের লক্ষণ দেখিতে পাঁওয়া যায়। রোগী 

তাহাপ্ধ হৎপিগটাকে নিতান্ত দ্র্ধল বোধ করে, শয়নে উক্ত প্রকার 

দুর্বলতার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের আঘাত অসমান এবং 
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মধ্যে মধ্যে এক একবার খ্যাময়! যায়। এ প্রকার অবস্থা” বামপার্ছে 
শয়নে অত্যন্ত বদ্ধিত হইয়া থাকে । হৃৎপিণ্ড এত জোরে আঘাঠুকরে ষে, 

সর্ব শরীর কম্পিত হয় (স্পাইজিলিয়া )। রক্তক্ষীণ ব্যক্কি. যাহাদিগের 

শরীর অত্যধিক পরিমাণ শুক্রক্ষয়, বুক্ত ক্ষয়, মানসিক শোক সন্তাপ 

ইত্যাদি কারণে দুব্বল হইয়। গিয়াছে, তাহাদিগের এই প্রকার হৃৎপিণ্ডের 

অবস্থ! হইলে নেষ্রাম অতি সুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । 

নেট্রাম মিউরিয়েটিকম সবিরাম জ্বরের একটা মহৌষধ বিশেষ । থে 

সকল সাবরাম জ্বর কুহনাতন সেবন দ্বার! চাঁপা থাকিয়॥ পুরাতনে পরিণত 

বয়, উহ্থাদিগের পক্ষে নেট্রাম একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওঁষধ। প্রাতঃ ১০ 

ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকার মধ্যে শীত আর্ত হইয়! জ্বর হওয়া নেট্রামের 

অভীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। আমি এই লক্ষণটা অবলম্বনে 

বনু ম্যালেরিয়া জর রোগা আরোগ্য করিক়াছ। জ্বরের সময়ের উপর 

বিশেষ লক্ষ রাখিয়া চিকিৎসা করিলে, অতি সম্তোব জনক ফল পাওয়া 

যার়। নিয়মে আরও কয়েকটা ওধধের জ্ররের সময় উল্লেখ করা হইল, 

উহার] উক্ত ,ওষধগুলির চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। 

নেট্রাম--প্রাতঃ ১০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা'র মধ্যে । 

ইউপেটোরিয়ম পার্ফ- প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময়। 
এপিস মেল-_অপরাহু ৩ ঘটিকার সময় । 

লাইকোপাডিয়ম__অপরাহ্ু ৪ ঘটিকাঁর সময় ।* 

আর্সেনিকম এন্বম-_মধ্যাহ্ন অথবা রাত্রি ১ ঘটিক হইতে ২ই ঘটিকার 

মধ্যে? 

নেট্রামের আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, জরের সকল উপসর্গ ই 

প্রভৃত পরিমাণে ঘন্ম হইলে উপশম হইয়া থাকে । 
হন্ত এবং পদে নেট্রামের কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া 

যায়। রোগী তাহার হস্ত এবং পদের অঙ্গুলিগুলিতে “চিন্ চিন্” করা 
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অথবা “ঝি বি” ধরার ন্যায় বোধ করে। [পায়ের গীইট গুলিতে দুর্বলতা 

এবং হস্ত ও পদের বীঁকা স্থান গুলিতে টঠনিয়! ধরা মত বেদনা । পৃষ্ঠের 

মেরুদণ্ডে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষুতার রি শাখা সমূহে দুর্বলতা, হৃৎপিণ্ডের 

“ধড় ধড়ানি'” । মেকদণ্ডের উক্ত প্রকারের বেদনা চাপনে উপশম হইয়া 

খাকে। 
এক প্রকার চন্ম রোগেও পেট্রাম অতি সুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । 

নেট্রামের চন্দ্রর্বোগ, একজিমা, চুলের গোড়ায় এসং সন্ধিস্থলে দেখিতে 

পাওয়া যায়। উহারা ফাটা ফাটা হইয়া যায়, চটা উঠে এবং একপ্রকার 
ককাঞ্জনশীল রস নির্গত শুইতে থাকে । 

সচরাচর ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্ধ্য । 

নেট্রাম কার্বনিকম। 
( 200] (08070001000) ) 

মানসিক পরিশ্রমে রোগের বদ্ধি_নেষ্টাম কার্বধের অতীব 

্রিত্রগত লক্ষণ। রোগী কোন প্রকার চিন্তা করিতে পারে না, কোন 

প্রকার মানসিক পরিশ্রম কা্র্গই, মাথা ধরে, মাথা ঘোরে অথবা 

একেবারেই যেন বোকার মত হইয়া যায়। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি 

নেটাম কার্কের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। এ প্রকার 

শিরুঃপীড়ায় ইহ! ধরব কার্যকারী । এই প্রকার শিরঃপীড়া হুর্য্যের উত্তাপ 

অথবা গ্যাসের আলোকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শুর্যের উত্তাপে 

পীড়া ঞজন্মাইলে নেট্রাম কার্ধ, গ্লোনোইন, ল্যাকেসিস এবং লাইন, 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

অন্যান নেট্রামের ন্যার নেট্রাম কার্কেও অত্যন্ত মানসিক দুব্বলতা 
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দেখিতে পাওয়া যায়। রোগী সর্বদা নান! প্রকার ছঃখপুর্ণ চিন্তাক 
চিন্তিত। 

নিম্নোদরস্থ পদার্থ গুলি বাহির হইয়া! যাওয়ার ম্যায় বেদনা ও নেট্রাম 

কাব্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষণটীর সহিত যদ্যপি নেট্রাম কারের 

চরিত্রগত মানসিক লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তাহা! হইলে নেট্রাম কাক 
প্রযোজ্য। 

পদের গাইটগুলিতে দুর্বলতা, রোগী সমান হইয়া চলিতে পারে না । 
বালকদিগের শিশুকাল হইতে চরণের গাইটগুলিতে ছুব্বলতাবশতঃ বনু 

দিবস পত্যস্ত চলিতে পারে না। 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্ষ্য ৷ 

নেট্রাম সালফিউরিকম | 
(10010) 5০110100100) 

নেট্রম সালফ পুরাতন এবং তরুণ উভন্ন প্রকার উদরাময়ে ব্যবজত 

হয়। সালফর ইত্যাদির স্তায় নেট্রাম সালফের উদরামক্স প্রাতঃকালে 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সালফরের রোগীর বাক্যের বেগ অতি প্রত্যুষে, 
তাহাকে বিছানা হইতে তাড়াইয়। পাইখানাম্ম লইয়! যায়, কিন্তু নেট্রাম 

সাল্্ফে ব্রাইওনিয়ার স্তায় রোগী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নড়া চড়া করিলে 

বাহ্ের বেগ আরস্ত হয়। এলো সায় নেট্রাম সাল্ফে, বাহ্যে করিবার 

'সময় রোগীর উদর মধ্যে গড় গড় কল্ কল্” শব্ধ হয় কিন্তু ইহার 

বিশেষত্ব এই, নেট্রাম সাঁল্ফে কেবলমাত্র রোগীর নিম্নোদরের দক্ষিণ পারে 

উক্ত প্রকার শব্দ আবদ্ধ থাকে । চায়না, এগারিকস, আর্জেন্টাম, কণাল- 

কেরিয়া ফস্ ইত্যংদি ওষধের স্তায় নেট্রাীম সালফে মলত্যাগের সহিত 

ঞুভত পরিমল কগয কনান্ফাকত ভইজণ থন্পাৰচ ॥ 
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পুরাতন উদরাময়ে প্রায়ই যর্কতের দেখব দেখিতে পাঁওয় যায় । রোগীর 

উদরে-স্*্দেক্ষিণ পার্খে ক্ষতবৎ বোধ, াসহিফুতা গমনাগমন করিবার 

সময় অথবা সামান্য ঝাঁকি লীগিলেগবেদিনা করে । নেট্রাম সালফের একটা 
অতীব চরিভ্রগত লক্ষণ এই, বর্ষাকালে উদরাময় ইত্যাদির বৃদ্ধি হইয়া 

থাকে । 

* ইপানি__বর্ষাকালে হাপানির বৃদ্ধি নেট্রাম সাল্ফের একটা চরিত্রগত 

লক্ষণ । যে সকল বুদ্ধদিগের বর্ষাকালে হাঁপানির বুদ্ধি হয় তাহাদিগ্নের 
পক্ষে নেট্রান সালফ অতীব উৎকৃষ্ট উধধ। 

অতান্ত কঠিন ,গনোরিয়ার শেষাবস্থায় যখন গাঢ় এবং সবুজাভাযুক্ত 

আ্রাব নির্গত হইতেছে এবং অল্প অল্প বেদন1 আছে, এরূপ অবস্থায় ইভাঁকে 
প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফল পাওয়া ষায়। 

কাসি রোগেও নেট্রাম সাল্ফ সুন্দর কাধ্য করিয়া থাকে । তরল 

কাসির সহিত বক্ষে ক্গতবং বোধ এবং বেদনা । এই স্থলে 
বাইওনয়ার সহিত গেলযোগ হইতে পারে। কারণ ব্রাইওনিয়াতেও 

কাসির সাঁভত বক্ষে তব বোধ এবং বেদনা দেখিতে" পাওয়া যাঞ্জ। 

উহ্তাদিগের বিশেষত্ব এহ, ব্রাইওনিয়ার কাসি শু, বে স্থলে নেট্রাম সালফের 

কাসি তরল । কাসিবার সময় বক্ষে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, এত যন্ত্রণা হয় যে, 

রোগী কাসিতে কাশিতে তাড়াতা'ড় বক্ষ হস্ত দ্বারা চাপিয়া বিছানায় 

উঠিয়া বসে। এই প্রকার অবস্থা প্রায়ই ফুসফুসের[পুরাতন রোগ, যথা, 

হাপানি, বক্ষ ইত্যাদিতে দেখিতে পাওয়1 যায় । নিউমোনিয়া রোগে যখন 

এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহাকে: প্রয়োগ করিলে অচ্চি 
সুন্্র ফল পাওয়া যায় । 

বক্ষের দক্ষিণ দিকে এই প্রকার বেদনা হইলে, ক্যালি কাব্ৰ এবং 

বামদিকে নেট্রাম সাল্ফ উপকারী । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবস্থাধ্য । 



্যাগ্রেসি্ কার্ববনিকা | 
(109077512. 081507010জ ) 

যল সবুজবর্ণ বিশিষ্ট, কেনা ফেনা এবং ডিম্ ডিম 

ম্যাগ্সেসিয়া উদরাময়ের একটী অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। উপরোল্িখিত 

মলের লক্ষণটী ইহার চরিত্রগত লক্ষণ । ম্যাগ্নেসিয়া উদর, মধ্যে অতান্ত 

বন্্রণাদায়ক শূল বেদনা উৎপন্ন করিয়া থাকে, ফলতঃ ইহা অসহনীয় 
“পেট কামড়ানীর” উৎকুষ্ট ওউধধ। মলত্যাগ করিবার পুর্বে রোগী 
কলোসিহ্থের ন্যানস উদরে খোচাবিদ্ধবৎ অথবা কামড়ান মত ব্যথা! অনুভব 

করে। ম্যাগ্নেসিয়ার মলে এবং রোগীর গাত্রে টক গন্ধ পাওয়া যায়, এ 

স্থলে রিউম নামক ওষধের সহিত তুলনা করিয়া দেখা কর্তব্য, কারণ উভর 

গুধধেই মলত্যাগ করিবার পুর্বে উদরে বেদনা এবং মলে টক গন্ধ 

€দখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, রিউমের মলের বর্ণ 

কালচে পাটকিল রং বিশিষ্ট কিন্ত ম্যাগেসিয়ার মলের রং সবুজাভাঘুক্ত । 

রিউমেব মল পাতলা জলবৎ, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ার মল কাদা কাদা। 

মাক্ারয়সেও কাদ! কাদা এবং সবুজাভাযুক্ত মল দেখিতে পাওয়া যায় 
কিন্ত উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মাকুরিক্সে মলত্যাগ কালে অনবরত 

কৌথানি দৃষ্ট হয়, এবং ম্যাগ্নেসিয়ায় উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
মাকুর্রিয়সের আর একটা বিষেষত্ব এই, রোগীর গাত্রে প্রভূত পরিমাণ 

ফ্ল্সত্বেও রোগের কিছুই উপশম হয় না। | 
ম্যাগ্রেসিয়া কার্ধের দস্ত বেদনা রাত্রে অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে, 

এই স্থলে পুনরায় মাকুরিয়স স্থৃতিপথে আসিয়া উদয় হয়, কারণ ইভারও 

দত্ত বেদনার বৃদ্ধি রাত্রে হইয়া! থাকে ; মাকুরিয়সের দত্ত বেদন! বিছানার 

গরমে বুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু ম্যাগ্রেসিয়ার বেদনা স্কর ভাবে অবস্থান 



সরল মেটিরিয়া, মেডিকা । ১৮৭ 

করিলে অত্যন্ত বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং চলিয়! বেড়াইলে উপশম 

হয়। “ধ্রই প্রকারের দত্ত বেদনা প্রা:ই গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের হইয়া 
থাকে, এবং ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগে “তি সুন্দরভাবে সত্বর আরোগা হইয়া 

যায়। | 

উদরাময় রোগে মাগ্রেসিয়া নিক্পশক্তি উত্তম। গর্ভবতী স্ত্রীলোক- 

দিগের উক্ত প্রকার দস্ত বেদনায় ২০০ শত শক্তির ম্যাগ্সোলয়া সুন্দর 

কারা করে। 

ম্যাগ্নেসিয়। মিউরিয়েটিক। | 
(7১155502512, 11017170107) 

ম্যাগ্রেসিয়া কার্বনিকা উদরাময়ের একটা অতীব উত্কষ্ট ওষধ এব* 

মাগ্নেসিরা মিউরিয়েটিকা কোষ্ঠবন্ধের একটা মহৌষধ বিশেষ জানিবেন। 

ম্যাগ্রেসিয়া মিউরের মল কঠিন, ভেড়ার নাদির ন্যায় অতিকষ্টে নিগন্ঠ 

হয়, অথবা গুহ্াদ্বারে আসিয়া আটকাইয়া থাকে । কখন কখন জোরে 

কৌোথ দিতে দিতে অতি কষ্টে নিগত ভইয়া থাকে । নেট্রাম মুর এবং 

এমোন মুরের কোষ্ঠবদ্ধের সত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে, “রাত 

অপিক পরিমাণে খতুত্রাব হইয়া থাকে 1” ম্যাগ্রেসিয়৷ মিউরিয়েটিকার 

খতুশ্রাবে উদরে যন্ত্রণা এবং অত্যন্ত আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়*এবং 

উক্ত আক্ষেপ হিষ্টিরিয়ার ফিটের ন্যায় পরিণত হয়। এই প্রকার অবস্থার 

সভিত প্রায়ই ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবন্ধ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

শিরঃপঁড়াতেও ম্যাগ্নেসিয়া মিউর ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সজোরে - 

মস্তকটী চাপিয়া ধরিলে অথবা মাথাটা গরম কাপড় দিয়! উত্তমরূপে 

জড়াইয়া কাধিয়া রাখিলে উপশম হইয়া থাকে । 



১৮৮ সরল মেটিরিয়া মেডিক1। 

যকৃতের পীড়াতে ম্যাগেসি]। সুন্দর কাধ্য করে। যক্কতেন পীড়ার 

সহিত রোগীর জিহ্বা দস্তের দাগ ।বশিষ্ট এবং রোগী দক্ষিণ পে শয়ন 

করিতে পারে না, কারণ দক্ষিণ পার্থখে শয়নে রোগের অতান্ত বৃদ্ধি 

হইয়া থাকে । মাকুররিয়স নামক ওষধে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া 

যায় কিন্ত ইহাতে ম্যাগ্নেসিয়ার চরিত্রগত মলের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না । আর 

একটা বিশেষ কথা এই, যকৃতের তরুণ ব্যধিতে মাকুর্রিয়স উপকারী ,*ষে 

স্থলে ম্যাগ্রেসিয়া মিউর পুরাতন ব্যাধিতে অপেক্ষাকৃত সুন্দদ্ কারা করে। 

টিলিয়া নামক ওঁষধে বাম পার্থে শয়নে যকৃতের পীড়া বৃদ্ধি দেখিতে 

পারা বায়। 

রোগী স্থির ভাবে অবস্থান কালে হৃৎপিণ্ডের “্ধড়ধড়ানী” অত্যন্ত 

বুদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু চলিয়া বেড়ীইলে উপশম হয়, ম্যাগনেসিয়া মিউরের 

ইনাই চিব্রগত লক্ষণ । 

সচরাচর ৩০ ও ২৯০ শত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

ম্যাগ্নেসিয়। ফসফরিকা । 

(7৬140174517, 19100951)109102 ) 

যত প্রকার ম্যাগনেসিয়া আছে তন্মধো ম্যাগ নেসিয়া ফস্ সর্ব্বোৎ- 

রুষ্ট ।. নানাপ্রকার স্নায়বীয় বেদনায় ম্যাগনেসিক্া একটী অতীব 

উৎকৃষ্ট গুধধ। ছুরিকা দ্বারা কর্তনধৎ বেদনা, স্থচিবিদ্ধবৎ, তীরবিদ্ধবৎ,, 

বিাত্বৎ ইত্যাদি নানা প্রকার বেদনা ইহাতে দেখিতে পাওয়া যার। 

বেদনা বিছ্যাতের নায় চড়াক্ করিয়া আসিয়া চলিয়া যায়। বেদনা 

অসহনীয়, রোগী তজ্জনিত অত্যন্ত অস্থির হয়। বেদন! এক স্থান হইতে 

স্বরিত গতিতে অন্যস্থানে সরিয়! যায় এবং উক্ত স্থানে রমাক্ষেপ 



সরল মেটিরিয়। মেডিকা । ১৮৯ 

হতে খ্ুকে, এই শেষোক্ত লক্ষণটা ম্যাঠোসয়ার অতীব চরিব্রগত লক্ষণ, 
এ প্রকীর বেদনা প্রায়ই তলপেটে « থবা উদরে দেখিতে পাওয়া যায়। 

বলকদিগের উদরশূলে ই! ক্যা্মৌমিলা, কাঁলোসিস্ছেগ ন্যায় কার্ধয করে। 

ন্ীলোকদিগের খতুর গোলযোগের সাহত ম্যাগ নেসিয়া কসের চারত্রগত 

উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দুষ্ট হইলে, ইহ1 অতি সুন্দর কাধ্য করিঝা 

থাকেও 

গরম প্রয়োগে বন্ত্রণার উপশম-ম্যাগনেসিয়া ফসের অত।ব 

প্রর গক্ষণ। আর্সেনিক ব্যতিরেকে এই লক্ষণটা আর কোন ওবধের, 

চারিত্রগত নহে, কিন্তু আর্সেনিকের চক্রিব্রগত জ্বাল! ইহাতে দেখিতে পাওয়া 

বায় না। যেস্থলে জ্বালা ধুক্ত বেন গরম প্রয়োগে উপশম ভয়, সেই 

স্থলে আর্সেনিক উৎকৃ্ট গুঁষধ এবং জ্বাল! না থাকিলে, ম্যাগনেসিয়া ফদ্ 

উত্তম। খাতুর সময় তলপেটে যন্ত্রণা হইলে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ সন্দ? 

এবং ত্বরিত কার্য করে। এ সম্বন্ধে ইস্তার একটা চরিত্রগত লক্ষণ এই, 

“রাগীর খতুস্রাব হইতে আরম্ভ হইলে যন্ত্রণা কমিয়া যার । 

মুখ মণ্ডলের স্নায়বীক় যন্ত্রণাতে ও ইহ! স্থন্দর কাধ্য করিয়া থাকে, এক 

কথায় বলিতে হইলে শবীরস্থ যে কোন স্থানের স্বায়বীত্র বেদনায়, হহার 

গক্ষণ সাদৃপ্ত হইলে, ইহ] ব্যবহার করিয়া সুন্দর ফল পাওয়া যায়। 

আন্ষেপবগু বেদন।-- ইহ! মাগনেসিয়া ফসের অতীব চরিত্রগত 

লন্গ | 

ওপিয়ম। 
(00101) ) 

অজ্ঞকানতার সহিত “ণঘও ঘড়ে” নিশ্বাস, পরশ্বাস_-আফিমের 
চরিত্রগভ লক্ষণ। এই লক্ষণটীর সহিত মুখমণ্ডল রুক্তাঁভ এবং ফুল! 
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ফুলা, চক্ষু ছুইটী রক্তব্ণ এবই, অদ্ধনিমীলিত, ও সর্বাঙ্গে গরম ঘ্ম। 
নানাগ্রকার পীড়ার সহিত এই গুকার অবস্থা হইতে পারে । টাইফয়েড 

পীড়ায় রোগী একেবারে অজ্ঞান হ্ইয়! ধায়। আলোক, স্পর্শ ইত্যাদি কিছুঈ 

অনুভব করিতে পারে না। নিউমোনিয়া নামক পীড়াতেও যখন উপরোদ্লি- 

থিত লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তখন ওপিয়ম মৃত-সজীবনীর ন্যায় ধীরে 

পীরে রোগীর জ্ঞান সঞ্চার করাইয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করে। এক কথায় 

উপরোল্িখিত লক্ষণগুলি যে কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, ওপিয়ন প্রয়োগে 

আরোগ্য হইয়া থাকে, অথব! লক্ষণার্দি পরিবর্তিত হইয়া অন্য ওঁষধ 

নিদ্দেশিত হয়। টাইফয়েড, নিউমোনিয়! ইত্যাদি রোগে ল্যাকেসিস, 

হাইওসায়েমাস ইত্যাদি ওঁষপও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিশেষ বিবেচনার 

সাহত উহাদিগের পার্থক্য নির্ণর করা কর্তব্য। 

সনগ্র অন্ননলিতে অসাড় অবস্থ।-আফিমের আর একটী 
চ্িত্রগত লক্ষণ। গুহ্য পথের অসাড় অবস্থ1, মল ত্যাগের ইচ্ছা একে- 

বারেই নাই, গুহ্যপথে বনু পরিমাণে মল জমিয়া রহিয়াছে কিন্তু মলত্যাগ 

কাঁববার ইচ্ছা আদৌ নাই। গুহ্য পথে কালবর্ণের কঠিন মলের ন্যায় 
মল আবদ্ধ হইয়া থাকে, পিচকারী কর! ইত্যাদি অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন 

না করিলে, মল কিছুতেই নিগত হয় না। প্রস্রাবের অবস্থাও তদ্রুপ, 
মুত্র স্থলির অসাঁড় অবস্থা জনিত কিছুতেই মূত্র নির্ঘত হয় না। গুহাদ্বার 

এবং মুত্রনলির অসাড় অবস্থা জনিত কথন কথন অসাড়ে মল ও প্রশাব 

নির্গত হইতে থাকে । এক কথায় শরীর মধ্য অসাড় অবস্থা উৎপাদন 

করিতে ওপিয়মের সমকক্ষ কেহই নহে। 

পুনরায় কখন ওপিয়মে উপরোল্িখিত লক্ষণগুলির বিপরীত লক্ষণ 

“দথিতে পাওয়া যায়, ইহা প্রতিক্রিয়া হইতে হইয়া থাকে । রোগী বিল্যার- 

গ্রস্ত, চক্ষু দুইটা বিস্ফা'রিত এবং চারিদিকে “ফেল্ ফেল্” করিয়া! তাকাইতে 

থাকে, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও ফুলা ফুলা, রোগী মনে মনে নানা প্রকার 
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ভয়াবহ চিন্তা করিতে থাকে, সামান্যতেষ্ রোগী ভয়ে অস্থির হইয়া উঠে, 

হস্ত, পদ, মস্তক ইত্যাদি নাচিতেছে, নড়িতেছে, কীপিতেছে এমন কি 
কখন কখন ফিট (0)1)৮815101 গতও হইয়া থাকে | অনিদ্রা, রোগী 

কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না এবং শ্রবণ শক্তি এত তাক্ষ হয় যে, অতি 

দুরে পণ্ড পক্ষির ডাক অথবা ঘড়ির আওয়াজের জন্য রোগী নিদ্রা বাইতে 

পারে না। 

'আতুরা শ্রমের ঘোড়ার সহিসের ভ্রাতার অত্যন্ত জর বিকার হইয়াছিল, 

প্রথমে অত্যন্ত উগ্র বিকার হইর। ক্রমশঃ অজ্ঞান হই] পড়িতে লাগিল, 

আমি নানা প্রকার ওষধ প্রয়োগ করিয়া, কিছুতেই কিছু করিতে পারিলান্ন 

না, অবশেষে দেখিলাম রোগী সম্পৃণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু ছুইটী 

অদ্ধনিমীলিত ও রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল রক্তর্ণ, গাত্রে মৃছু মু ঘাম তহতেছে 

এবং রোগী মাঝে মাঝে চমকাইয়া উঠিতেছে, কয়েক দিবস যাবৎ একে- 

বারেই মলত্যাগ করে নাই। সন্ধ্যাক(লে এই অবস্থা দেখিনা তাহাকে, 

৩য় শক্তির ওপিয়ম প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিয়! গৃভে গমন 
করিলাম, পর দিবস পরাতে উৎকন্তিত ভাবে আসিয়া প্রথমেই তাহাকে 

দেখিতে যাইলাম। দূর হইতে রোগীর ভ্রাতার মুখ দেখিয়া আমি বুকিতে 

পারিলাম রোগী কিছু সুস্থ আছে। রোগী চক্ষু খুলিরাছে কিন্তু তখন ও 

সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহার ভ্রাতা তাহার কণের নিকট মুখ লইঝ়া জোরে 

চীৎকার করিয়া আমার কথ! তাহাক জ্ঞাপন করিল, সে আমাপ্ দিকে 

তাকাহয়া কথ! কহিবার চেষ্টা করিণ কিন্তু পারিল না, আমি তাহাকে 

অধিক বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, উক্ত ওষধ প্রতি চারি ঘণ্টা 'অস্তর, 

সেবন করিতে দিলাম এবং দুগ্ধ পথ্য করতে উপদেশ দিয়া চলিয়া 

আসিলাম। আরও তিন চাপ দিবস উক্ত চিকিৎসা! চলাতে রোগী সম্পূর্ণ 

আরোগ্য লাভ করিল। ও 

সচরাচর ৩য়, ৬ষঠ, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য & 



নক্স মাস্থাটা। 
€ এ 10959017220) 

ইভা মন এবং জ্ঞানোতৎপাদনকারী স্নায়ুমগ্ুলির উপর বিশেষভাবে 
ক্রিয়া প্রকাশ করিয়। থাকে । রোগী তন্্াচ্ছন্ন, জ্ঞানশূনা, যেন 'অগাধে 

বুমাইতেছে, কিছুতেই উঠান যায় না । কথা কহিবাস, লিখিবার অথব। 

পাঠ করিবার সময়, মনের ভাব নঈ হইয়া যায়। স্বৃতিশক্তির ছর্বলতা 

অথবা অভাব । রে'গী একবার হয় ত গভীর দুঃখে অভিভূত আবার 

পরক্ষণেই আহলাদে আমোদে উন্মন্ত। কোন বিষর চিন্তা করিতে পারে 

না, সামান্য কোন কথার উত্তর দিবার পুর্বে অত্যন্ত চিন্তা করিতে তয়, 
' নতুবা উত্তর দিতে পারে না । | 

জিহ্বা এবং মখের অভ্যন্তর অন্যন্ত শুক কিন্তু পিপাস। 
নাই-_এই লক্ষণটী নক্স মস্কাটার অতীব প্রিয় লক্ষণ। পালসেটিলা, 

এট্সি এবং ল্যাকেসিস নানক ওষধেও এই লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া ষায় 
কিন্তু উহাদিগের নধো নাক্স মস্কাটা সর্ধ প্রপান। যে কোন পীড়ার সহিত 
এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নক্স মঙ্কাটাকে স্মরণ করা কর্তৃবা। 

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উক্ত প্রকারের মুখাভ্যস্তরের 

লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ নঝ্ম মস্কাটাকে স্মরণ করিবেন। 

৬দর মধ্যেও ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উদর 

মধ্যে বায়ু জন্মায় । প্রধানতঃ আহারের পর তলপেটটাতে অত্যন্ত বায়ু 
হইয়া থাকে । 

এত বাধু জন্মীয় যে, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটী ফাটিয়া 

বাইবে। আহার করিবামাত্র উদরে যন্ত্রণা, এই লক্ষণটা ক্যালি বাই- 
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ক্রমিকম 'এবং নক্স মস্কাটা এই উভয় ওষধে দেখিতে পাওয়া যায় । নাক্স-: 

ভমিক' বং এনাকার্ডি়ম নামক উষধে"আহারের কিছুক্ষণ পরে উদরে 

বেদনা আরন্ত হয়। নাক মস্কাটাঙ্ঈ রোগী যাহা ভোজন করে, তাহাই 

বামূতে পরিণত হয় (ক্যালি কার্ব, আই গডিন ) এবং বাষু দ্বারা উদরটা 

এত পূর্ণ হ্টয়। উঠে যে, রোগী মনে করে যেন তাহার বক্ষ মধাস্ক পদার্থ- 

গ্ললিতে9 চাপ পড়িতেছে । 

উদরাগয় রোগেও ইভা বাবহৃত হইয়া থাকে । শিশু কলেরায় ইভার* 

চরিত্রগত জ্ঞানোৎপাদক স্নাবুমণ্ডলীর লক্ষণগুলি বর্তমান থাকিলে, ইচা 

বারা গ্ুন্দব কার্য পাওয়া যায়। 

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন তিনি একটী টাইফয়েড রো'গীতে 

অক্্ানত', হলুদ বর্ণের জলবৎ মল, অতান্ত পেট ফীপা, এবং উদর মাধ্যে 

গল গল শন দৃষ্টে, তাহাকে ফম্করিক এসিড দিয়াছিলেন কিন্ত কোন ফল 
হয় নাই, অবশেষে রোগীর মখাভাস্তরে অতান্ত শুষ্কতা দৃষ্টে ২০০ শত 
শক্তির নন্ম মস্কাটা প্রয়োগ করাতে রোগী সম্পূর্ণ আরোগা লাভ করিল। 

ম5রাচির ৩০, ৯০০ এধং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্যা। 

ব্যারাইট! কার্বনিক] । 
(13০90, 00207010152, ) 

বালক শীঘ্র বন্ধিত হয় না, সর্বদ| তাহার শরীরে নানা স্থানে গ্রযাণ্ডের 

বিবুদ্ধি দেখিতে পাওয়া বায়, মানসিক এবং শারিরীক উভয় প্রকার 

অবস্থর স্বাভাবিক উন্নতি নাই বলিলেই হয়, মানসিক ছুর্ববলত1 বশত: 

রোগী যেন চিরদিনের জনা “নেল! খেপা” হইয়! রহিল, এই প্রকার 



১৯৪ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

ধাতুগ্রস্থ বালকের পক্ষে বেরাইট! কার্ব অমৃত তুল্য । বৃদ্ধদগের এই 

প্রকার মানসিক ছ্র্বলতায় ইহ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । বৃদ্ধ দুবব ৭. চলিতে 

চেষ্টা করিলে মাতালের ন্যায় টিতে থাকে, সর্ব কাধ্যেই বালকের 

ন্যায় ভাব। বালক অথবা বুদ্ধ কোন কারণ নাই অথচ শুখাইয়া 

নাইতেছে। এই প্রকার অবস্থায় সাইলিসিয়া, এক্রোটেনম, নেটাম মিউর 

সালফর, ক্যাল্কেরিয়া এবং আইওডিন ব্যবজত হইয্না থাকে । এই 

ওযধ গুলিতে প্রায়ই রোগীর শরীরের নিয়দেশটা শুথাইয়া যায় এবং 
উদ্রটী বড় থাকে । আরও উপরোল্লিখিত প্রত্যেক ওঁষধেই রোগী 

অত্যন্ত “থাই খাই” করে এবং গ্রভৃত পরিমাণ আহার সত্বেও শুথাইয়া 

বায়। ব্যারাইটা এবং সাইলিসিয়ায় কতকগুলি লক্ষণের সাদৃশ্ 
দেখিতে পাওয়া যায়, নিয়ে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় করা হইল। 

সাইলিসিয়া এবং বারাহটা উভয় ওমধেই চরণে ছূর্গনযুক্ত ঘন্ম, শরীর 

অপেক্ষা মস্তক বৃহৎ, বর্ষাকালে খতু পরিবর্তনের সময় রোগের বৃদ্ধি এবং 

রোগী মস্তকে শীতল সহা করিতে পারে না। সাইলিসিয়া এবং বাারাইটার 

প্রার্থকা এই, ক্যালকেরিয়ার ন্যায় সাইলিসিয়ার রোগীর মস্তকে বহুল 

পারমাণে ঘর্ম দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্থলে ব্যারাইটায় উহ| নাই এবং 

সাইলিসিয়ায় ব্যারাইটার ন্যায় মানসিক লক্গণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

নলির উপরও বারাইটার সুন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায়। 

টন্সিলাইটাম হইবার প্রবণতা, সামানা মাত্র ঠাণ্ডা লাগিলেই 
রোগীর টনসিল কুলিয়া উঠে, পাকে, পুঁজ হয়। এই প্রকার রোগীকে 
মধ্যে মধ্যে উচ্চ শক্তির ব্যারাইট! প্রয়োগ করিলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য 

লাভ করে। 

সচরাচর ৩« এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য্য। 



আইয়োডিয়াম । 
(109৫1010, ) 

রাক্ষসে ক্ষুধা, রোগী অনবরত “খাই খাই” করে এব, 
৩ভাজন করিতে পাইলে, আর কিছুই চাহে ন। কারণ, ভোজন 
কাঁলেরোগী নিতান্ত স্ষ্থ বোধ করে-_-এই লক্ষণটা আইয়্াডিয়মের 
অতাব চরিপ্রগত লক্ষণ, সর্বদা এই লক্ষণটার উপর দৃষ্টি রাখিয়া! চিকিৎসী 
করিবেন। উক্ত লক্ষণগীর আরও একটু বিশেষত্ব এই, রোগী অনবরত 

প্রভূত পরিমাণ ভোজন করে তথাচ শুষ্ক হইয়া! যায়। 

রোগী নিজেকে অতান্ত দ্ুব্বল মনে করে এবং সিঁড়ি দিয়া উপরে 

উঠ্িবার সময়, যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া যায়, আহারের পর অথবা আহার 

করিবার সময় নিতান্ত সুস্থ বোধ করে। 

স্্ীলোকদিগের স্তন উপধুক্ত ভাঁবে বদ্ধিত হয় ন' এবং উহাতে ক্ষতবৎ 

বেদনা । জরায়ুর ক্যান্সার রোগ এবং জরায়ু হইতে বহুণ পরিমাণ 

রক্তআ্রাব। পুরাতন প্রদর রোগ, পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রদর শ্রাব হইতে 

থাকে, উক্ত আ্রাব এ প্রকার হাঁজনশীল যে, এমন কি, যে বস্ত্র খণ্ড 
রোগিনী বাবহার করেন, উহ ভাজিয়া ছিদ্র হইয়! যায়। গলা অথবা 

ঘাড়ের নিকটে গ্ল্যাণ্ড ফুল! । 

বালকদিগের ঘুংড়ি কাঁসিতেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । শুষ্ক এবং 
“সাই সহ” শব্বকারী নিশ্বাস প্রশ্বাস, কাসির শব্দ কুকুরের আওয়াজের 
ম্যায় । বালক কাসিবার সময় তাহার গলাটা চাপিয়া ধরে। 

পুনরায় বলি আইওডিয়মের ক্ষুধা এবং আহারের লক্ষণ দ্বার! ইহাকে 
চিনিয়ু! লইবেন । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য। 

১৪ 



সিনা । 
(0172, 0) 

সিনা, কৃমি রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ। এই ওষধ সুস্থ শরীরে 
সেবন করিলে উদর মধ্যে কৃমি জন্মাইতে দেখা যায় না কিন্তু কমি জনিত 
অন্তান্ত শারীরিক লক্ষণসমূহ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাঁয়, সেই জন্ত ইনার 
দ্বাবা কমিরোগে বিশেষ উপকার হইয়! থাকে | কৃমিরোগ গ্রন্থ বালকের 

রাত্রে ভাঁল নিদ্রা হয় না, ঘুমাইতে ঘুমাইতে মাঝে মার্কে এপ্রকার চীৎকার 
করিয়া উঠে যে, এপিস প্রয়োগ করিতে ইচ্ছ! হয়। ক্যামোমিলার ন্যায় রোগী 

অত্যন্ত ক্রন্দনশীল এবং অবাধ্য, রোগী ধাত্রিকে অনবরত মারে ও কাম- 

ডায় এবং পর্বদাই কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে। কেহ তাহার দিকে দৃষ্টি 
করিলে অথবা তাগাকে স্পর্শ করিলে, বালক বিরক্ত হয়। উপরোল্লিখিত 

লক্ষণগুলি সিনা এবং ক্যামোমিলা উভয় ওষধেই দেখিতে পাওয়া যায়। 

অতিশয় মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিলে, কৃমি রোগীর শরীরে আরও 

কয়েকটা ইহ'র লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মুখমণ্ডল একবার রক্তবর্ণ 

ধারণ করে, আবার পরক্ষণেই ফেকাসে হইয়া যায়, চক্ষের চতুদ্দিকে 

কালসিট! পড়া, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ কিন্ত নাসিকাটী এবং মুখের চতুর্দিক 
ফেঁকাসে ; এই লক্ষণগুলি ক্যামোমিলায় দেখিতে পাওয়া যায় না । উপ- 

রোল্লিখিত লক্ষণগুলি বাতিরেকে আরও, রোগী অনবরত নাসিক! 
খু'টে, দাত কড়মড় করে এবং পুনঃ পুনঃ “তক গিলেছ। 
উপরৌলিথিত সমগ্র লক্ষণগুলি একাধারে সিনা! ব্যতিরেকে অন্ত কোন 

ওঁষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। ক্যামোমিলা এবং সিনা উভয় ওষধেই 
ফে"কাসে রংয়ের মুত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সিনায় উক্ত মুত্র কিছুক্ষণ 

স্ব হইলে ছুগ্ষেক নয সদ হইয়ড য় দেন্ংতে পর্যখজন্রমে অত্যন্ত 

ক্ষুধা এবং ক্ষুধাহীনতা দেখিতে পাওয়া যার | 



সরল মেটিরিয় মেড়িকা। ১৯৭, 

ঘুড়ি কাসি, ফিট (090৮0151091) ) £ইত্যাদি যে কোন ব্যাধির সহিত 

ইহার চরিত্রগত কৃমির লক্ষণসমূহদৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ সিনাকে প্রয়োগ 

রুরিবেন। | 

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একটী বালকের টাইফয়েড জ্বর 

হইয়াছিল। টাইফয়েড জরের যথাযথ লক্ষণসমূহ যথা, শরীরের তাপের 
নিয়মিত হ্রাস বৃদ্ধি, উদরটী ফ'াপা, মল তরল ইত্যাদি দৃষ্ট হইয়াছিল একং 
উক্ত লক্ষণগুলির সহিত সিনার চরিত্রগত কৃমির লক্ষণগুলিও দৃষ্ট হইয়া- 

ছিল কিন্তু পুস্তকে টাইফয়েড জরের ওঁষধ সমূহ মধ্যে সিনাকে দেখিতে 
পাওয়া যায় না, দেই নিমিত্ত তিনি ক্রমান্বয়ে একটার পর একটী অনেক- 

গুলি ওষধ প্রয়োগ করিয়া! অকৃতকাধ্য হইয়া অবশেষে সিন! প্রত্জোগ করি- 

লেন এবং সিনাতেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। একমাত্র লক্ষণ্ঠ 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রক্মোগ করিবার নিদর্শন যন্ত্স্বৰূপ অত এব সর্বদা 
লক্ষণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎস! করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্ধ্য। 

সচরাচর ৩০ ৪.২০০ শত শক্তি ব্যবহাষ্য | 

ডালকামারা । 

€ 1)01029107212, ) 

ধতু পরিবর্তনকালে হঠাৎ গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন, 
রোগ হইলে, ডালকামারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই কারণ বশতঃ সকল 

প্রকার প্রদাহ হইতে বাত ব্যাধি পর্যান্ত হইতে পারে । ঠাও লাগার পর 

ৃন্তবেশ আত্তষ্ট হইঞ্জা বঙয, কেমে, শখ সমূহ আভ্ু্ কেন্থা গল- 
মধ্যে ক্ষত, জিহ্ব! এবং মাঁড়ি আড়ষ্ট, কখন কখন জিহ্বা পক্ষী ঘখতের স্টক 
হইয়া, থটুকে । এই স্থলে ব্যারাইট। কার্ধ নামক ওষধের সহিত,কিঞ্চিৎ 



১৯৮ সরল মেটিরিয়া! মেডিকা । 

সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়! যায় এবং ব্যারাইটা কার্ধরের পর ডালকা মারা এবং 

ডালকামারার পর ব্যারাইট! কার্ক সুন্দর কার্ধ্য করিয়া থাকে । যদ্যাপ গল- 
ক্ষতের সহিত উপরোল্লিখিত আড়ষ্টতা এবং ব্যথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে 

ব্যারাইটার পরিবর্তে ভালকামার! (প্রযোজ্য । ঠাণ্ডা লাগিয়া গলমধ্যে এব- 

স্প্রকার অবস্থা হইয়া, উহা ক্রমশঃ ফুন্ ফুল পধ্যস্ত প্রসারিত হইতে পারে 

এবং তজ্জনিত কামি ও কাসির সহিত কখন কখন রক্ত উঠাও দেখিতে 

পাওয়া যায়। এ প্রকার অবস্থা প্রায়ই বৃদ্ধ অথবা বালকদিগের শরীরে 
দখিতে পাওয়! যায়। এক প্রকার হাপানি এবং তরল কাসিতেও উহা 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই স্কুলে নেট্রাম সাল্ফের সশ্িত বিশেষ বিবেচনা 

করিয়া ওষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ “সেতি সে'তে” ঠাও। লাগিয়া কোন 

পীড়া হইলে নেট্াম সাল্ফ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকালে যখন দিবা- 
ভাগে অতান্ত গরম হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডা? হহ্য়া থাকে অথবা হঠাৎ গ্রীষ্ম 

হইতে ঠাণ্ডা হইলে, যদ্যপি আমাশয়, উদরাময়, অথবা উদরশুল হয়, তাহা 

হহলে ডালকামারা সুন্দর কাধ্য করে। এক কথায় ভিজ ঠাণ্ড। জনিত 

কোন পীড়া হইলে তৎক্ষণাৎ ডালকামারাকে স্মরণ করিবেন । 

সচরাচর ৩* শক্তি ব্যবহার্য | 

হৃডডেগুন। 
(1২1),99901)917070) 

বড বৃষ্টির পূর্বে রোগের বৃদ্ধি__ইহা হ্ডডেন্ড্রনের অতীব প্রিয় 
লক্ষণ। ঝড় বৃষ্টির পূর্বে রোগের বৃদ্ধি হয় কিন্তু :বড় বৃষ্টি আরম্ভ হইলে 

রোগী ক্রমে উপশম বোধ করে। হুডডেন্ড্রনের রোগীর রেংগের 

হাস বুদ্ধি ঠাণ্ডার উপর নির্ভর করে না, আকাশে প্রভূত পরিমাণ তাড়ি 
সঞ্চয় নিবন্ধন এই প্রকার হইয়া থাকে । হ্াসটক্সের ন্যায় হডডেন্ড্রনের 
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রোগেরাযন্ত্রণা* সঞ্চালনে উপশম হইয়া! থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে 
বুদ্ধি হস 

মগডকোষের পীড়াতেও হুডন্তেন্ড্রন ব্যবহৃত হয়। অণ্ডকোষের ফুলা, 

টানিয়৷ ধরা! অথব1 ছেচিয়া যাওয়ার মত বেদনা, উক্ত বেদনা কখন কখন 
তলপেট এবং উরু পর্যাস্ত প্রসারিত হয়। অরম মেটালিকম, ক্লিমেটিস 
ইরেক্টা, পালসেটিলা, আর্জেণ্টাম মেটালিকম এবং স্পঞ্জিয়া নামক ওঁষধও 

উক্ত রোগে ব্যবহৃত হয়। সিফিলিসের পর বিশেষতঃ পারদাদির অপ- 
ব্যবহার ভইয়! খ্উক্ত প্রকার হইলে, অরম মেটালিকম উত্তম। ধাতুর 

পীড়া (070171)98) বসিয়া গিয়া উক্ত প্রকার ভইলে, ক্রিমের্টিস অথবা 

পালসেটিলা উত্তম । বাঁতবাঁধি হইতে উক্ত প্রকার হলে হুভভেন্ড্রন 

ব্যবহৃত হইয়! থাকে । 

ঘচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়। 

কুটা । 
(1২0০) 

কোন প্রকার আঘাতাদি লাগিয়' অথবা আঘাতাদি জনিত অস্থিতে 

বেদনা । আর্ণিকার ন্যায় ইহাতে আঘাতাদি লাগার ন্যায় কন্কনানি 

ব্যথা দেখিতে পাওয়া ষায়। এমন কি শরীরের সকল স্থানেই বেদনা, রোগী, 

যে পার্খে শয়ন করে, সেই দ্িকেই বেদনা বোধ করে। হাস্টক্সের ন্যানঃ 

ইহাঁতেও সঞ্চালনে উপশম দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ রোগী অনবরত 
নড়াচড়া করিতে ভালবাসে, তস্তের কজিতে বাতের নাম বেদনা, কুটার 

চর্রিব্রগত লক্ষণ। এ প্রকার বেদনাও স্বাসটক্ের ন্যায় ঠাণ্ডায় বুদ্ধি এবং 
সালে উপশম হইয়া থাকে । অত্যন্ত পুস্তক পাঠ এবং শিলায়ের কার্য 
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করিয়া চক্ষের যন্ত্রণা হইলে, রুটা অতি উৎকৃষ্ট গুঁধধ। চক্ষু ক্লা'্ত এবং 

চক্ষু বাথা করে ও আগুনের ন্যায় জালা করে। এবম্প্রকার চক্ষে পীড়াক় 
নেটাম মিউর এবং সেনেগ! নামক ওষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

গুহা পথটী বাহির হইয়া পড়া--এই লক্ষণটাও রুটার একটা 

অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। ইগ্সেসিয়ার ন্যায় ইহাতে রোগী নিচু হইলে 
এবং কোন ভারি পদার্থ উত্তোলন করিলে, গুহ পথটী বাহির হইয়া পড়ে । 

মিউরিয়েটাক এসিড এবং পড়োফাইলম নামক ওষধেও, এই লক্ষণটা 

দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের বিশেষত্ব এই, মিউরিয়েটিক এসিডে 

বহির্গত গুহা পথটীতে ক্ষতবৎ বোধ এবং অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণতা দৃষ্ট ভয় 

এবং এমন কি প্রআাব কালেও গুহা পথটী বাহির হইয়৷ পড়ে। 

পড়োফাইলমের সহিত ইহার চরিত্রগত উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। 

৩০ ও উচ্চ শক্তি । 

লিডাম পালাধ্টার | 
€ 1,000110) 1721015016, ) 

ইহা বাত রোগের একটী মহৌষধ বিশেষ । লিডামের বাত রোগের 
একটা বিশেষত্ব এই, ব্যাতব্যাধি চরণ হইতে আরম্ভ হুইয়া, উপর দিকে 
প্রসারিত হইতে থাকে । এই ওষধটী পুরাতন এবং তরুণ উভয় প্রকার 

সাতরোগে ব্যবহৃত হয়। তরুণ বাতরোগে রোগীর শরীরস্থ গাইটগুলি 
ফুলা এবং গরম কিন্তু উহাতে রক্তবর্ণতা দৃষ্ট হয় না। ফুলাগুলির রং 

ফেঁকাসে মত। লিডামের রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে এবং বিছানার গরমে 

অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া! থাকে । রোগী সর্ধদা তাহার বেদনাধুক্ত চ্থান 
খুলিয়া রাখে, আবৃত করিতে চাহে না। এই লক্ষণটী মাকু্রিয়সে 
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'দোথতে, পাওয়া যায় কিন্তু লিডামে মাকুরিয়সের স্তায় বন্থল ঘন্ম সত্বেও 
উপশম ন্না হওয়া! এবং উহার চরিত্রগত জিহ্বাঁদির লক্ষণ দেখিতে পাওয়া 

যায়। এ প্রকার রোগীতে লিডাঁম দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল 

পাওয়। যায় । 

পুরাতন বাঁতরোগেও ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওধধ। এ স্থলেও 

উপ্নরোলিখিত লক্ষণের শ্টায় গাঁইটগুলি ফুলা এবং বিছানার গরমে 

রোগের বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যার়। প্রথমে চরণের গাইটগুলি' 

হইতে বেদনা এবং ফুলা আরম্ভ হইয়া, উপরদিকে প্রসারিত হইতে থাকে। 

পায়ের তলার ব্যথায় রোগী চলিতে পারে না। চরণের তলার এই 
লক্ষণটা এন্টিমনিয়ম কুডম, লাইকোপডিয়ম এবং সাইলিসিয়ায় দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্তু অন্তান্য লক্ষণ দ্বারায় গষধ নির্বাচন করিতে হইবে। 

লিডামের বাতব্যাধির সঠিত রোগীর শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ কমিয়া 

যায়, সেই কারণ রোগীর শরীরে হস্ত প্রয়োগ করিলে শীতল বোধ হয়। 

শীতলবোধে সাইলিসিয়! নামক ওধধও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। সাইলিসিগার 

পুরাতন বাতরোগী লিডামের ন্যায়। চরণ ও সন্ধি সকলের লক্ষণেও 

লিডামের সহিত ইহার সামঞ্জস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সাইলিসিয়ার 

রোগীর যন্ত্রণা রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু বিছানার গরমে রোগের বুদ্ধি 

দেখিতে পাওয়া যায় না ও ইহার রোগী বেদনাযুক্ত স্থানটা উত্তমরূপে 
আবুত করিয়া রাখে কিন্তু লিডানে ইহার বিপরীত লক্ষণ দেখিতে পাওয়৷ 

যায়। লিডামে আর একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যায়, রোগী শীতল 

জলে তাহার চরণ সিক্ত করিয়া রাখিলে বেদনার উপশম বোধ করে। 

আঘাতজনিত বেদনায় ইহা! আণিকার ন্যায়::উপকারী। আঘাতাদি 
লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, ইহা! অতীব উতকুষ্ট ওষধ। আঘাতাদিতে 
আর্ণিক! প্রয়োগে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলে, লিডাম ছ্বারায় সম্পৃণ 

আরোগা ,হইয়া থাকে । রুগ্ন এবং হুর্ধল মনুষ্যের শরীরে আঘাতাদি 
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লাগিয়া কালসিটা পড়িলে, লিডাম অপেশন সালফিউরিব এসিড 

উত্তম । 

কোঁন প্রকার খোচা লাগায় কিশ্বা পেরেক অথবা সুচি বিদ্ধ হওয়ায় 

লিডাম উত্তম। কোন প্রকার পোকা যথামশক, বোলতা ইতাদির 

দংশনে লিডাম ব্যবহৃত হয়। শরীরস্থ স্নামুতে আঘাত লাগিলে হাইপিন্রি- 
কম, উপাস্থিতে আঘাত লাগিলে রুট, অস্কিতে আঘাত লাগিলে, ক্যাল- 

(করিয়া ফস্ অথবা সিম্ফাইটম ব্যবহৃত হয়। 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শাক্ত। 

বিসমথ। 
(131510001) ) 

শিশু কলেরা-_-আসল শিশু কলেরা রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। ষে 

স্থলে রোগ হঠাৎ আরস্ত হইয়া, 'অতি শীঘ্ব কলেরার সকল লক্ষণগুলি 

উৎপাদিত করে, উহাতে বিসমথ অতীব উৎকৃষ্ট উধধ। এ প্রকার রোগী 

এক রাত্রি অথবা এমন কি কয়েক ঘণ্টা মধ্যে মৃতুমুখে পতিত হয়। 

বিসমথের মল জলবংতরল এবং বহু পরিমাণ, মলে অতীন চর্গন্ধ, ও 

উদ্রে কোন প্রকার বন্ত্রণা নাই । উক্ত প্রকার মলের সহিত পর্যাপ্ত 

পরিমাণ জলবৎ বমনও দেখিংত পাওয়া যায়। অত্যস্ত পিপাসা 

' এবং জল পান করিবামাত্র বন হইয়া যায়। আর্সেনিক নামক 
ওষধেও উক্ত প্রকারের বমন দেখিতে পাওয়া যাঁয় কিন্তু উহ্াদিগের 

পার্থকা এই, বিসমথে কেবল জল বমন হয়, কিন্তু আর্সোনকে খাগ্ভ এবং 

জল অর্থাৎ যাহ! খায় তাহাই বমন হইয়া যায়। আর্সোনক এবং 

ভিরেউ্রমের ন্যায় রোগী সত্বর অবসন্ন হইয়া পড়ে কিন্তু বিসমথে রোগীর 
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শরীরে॥ গরম ধর্ম দেখিতি পাওয়া যায় এবং অবসন্ন হওয়া সত্বেও শরীরে 

উত্তাপ ধর্তমান থাকে । মুখমণ্ডল মৃতের ন্যায় ফেঁকাসে এবং চক্ষের 

চারি দিকে নীলবর্ণের দাগ পড়াঁ। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি বিসমথের 

অবিকল চিত্র। 

উদরশুলেও বিসমথ বাবহৃত হয়। উদরে চাপনবৎ বেদনা, উদর মধো 

জ্রলা। কখন কখন উভয় স্কন্ধের মধ্যবস্তী স্থানে উক্ত চাপন্বৎ বেদনা । 
পাকস্থলির ক্যান্সার রোগেও বিসমথ ব্যবহৃত হয়, ইহার একটা বিশেষ 

লক্ষণ 'এই, রোগী মাঝে মাঝে এক এক দিবস অতান্ত অধিক পরিমাণে 

বমন করে এবং উক্তু বমনের মধ্যে এমন কি তিন চারি দিবস পুব্দের ভুক্ত 

থাগ্ঠ, অজীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আর্সেনিকের ন্যায় 

অস্থিরতাও দেখিতে পাওয়া যায়, বোগী স্থির ভাবে এক স্থানে অবস্থান 

করিতে পারে না। 

৬ষ্ঠ, ৩০ ইত্যাদি । 

ক্রিওসোটাম। 
( 151605909100107 ) 

এরীরমধ্স্থ মিউকাঁস ঝিলির উপর ইহার কার্ধা প্রধান। মিউকাঁস 

বিল্লিতে ক্ষত, ছুর্ণন্ধযুক্ত শাব এবং জীবনীশক্তির হীনতা ইভা বিশিষ 

লক্ষণ স্ত্রীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে উক্ত প্রকার অবস্থা পরিলশিভ হয় 

প্রদরআ্াব, বন্ত্রে হলুদ বর্ণের দাগ লাগে, গ্রদরের স্রাব ডর্গন্ধযুক্ত হাজনশীল | 
উক্ত আব রোগীর গাত্রে লাগিয়া চুলকায় এবং জালা করে, চুলকাইলে 

উপশম হয় না, অধিক্ত স্থানটা প্রদাহান্থিত হইয়া! উঠে। এই ওধধে 
রক্তআ্রাব হইবার প্রবণতাও দোঁখতে পাওয়া যায়। প্রদরের সহিত রক্তআ্রাব. 
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রক্তশ্রাব এক বার হয় আবার থামিয়! যায়, পুনরায় হইতে থাকে । 

প্রসবের পর লোকিয়া শআ্রাবের সহিত উক্ত প্রকারের রক্তআ্াঘ হইতে 

দেখিলে ইহাকে প্রয়োগ করা যায়। " এই স্থলে সালফর এবং হ্বাসটাক্স 

নামক ওষধে তুলনা করিয়া ওষধ প্রয়োগ করিবেন, কারণ উক্ত উভয় 

ওষধহই উপরোল্লিখিত অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কোন কোন 

রোগীতে তলপেটের মধ্যে অত্যন্ত জালার সহিত অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত 

চাপ চাপ রক্তআ্বাব দেখিতে পাওয়া যায়। যোনিপথে ক্ষত সত এবং হাজনশীল 

প্রদরে ক্রিওসোট অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। 

দস্তের মাড়ির উপর ইহার স্থন্দর কার্য দেখিতে পাওয়া যায় । দত্তের 

মাড়িতে অত্যন্ত বেদনা, ফুল, মাড়ির রং কাল্চে লাল অথবা নীলবর্ণ 

এবং ঈ1[তগুলি উঠিবামাত্র ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে । শিশু 
কলেরায় ক্রিওসোটের চরিত্রগত দস্তের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, ক্রিয়োসোট 

দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে, ক্রিওসোটের কলেরা রোগী অনবরত বমন 

করিতে থাকে এবং উহার মলে অত্যন্ত হুর্ণন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় । 

গত্তাবস্থায় বমনে ইহা সুন্দর কার্ধা করে। 

ক্রিয়োসোটে মৃত্রের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্গন্ধযুক্ত 

কেঁকাসে মূত্র । হঠাৎ মুত্রের বেগ আইসে, এত জোরে মুত্রের বেগ 

অইসে যে, রোগী তাড়াতাড়ি এ্রআাৰ করিবার স্থানে যাইবার পূর্বেই 
হয় ত প্রস্রাব করিয়া ফেলে । বালক প্রথম ঘুমেই.বিছানায় প্রস্রাব করে । 
শুইয়া শুইয়া প্রস্রাব ভাল হয়। 

সচরাচর ৩০, ২০* শত শক্তি ব্যবহাধ্য। 



ল্যাক ক্যানিনম 

(1770 0০210110010) ) 

বেদনার স্থান পরিবর্তন--এই লক্ষণটা ল্যাক ক্যানিনমের অতীব 
প্রিয় লক্ষণ ॥ পালসেটিলা নামক ওঁষধেও এই লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া 

ধায়, কিন্তু উহ্বাদিপের পার্থক্য এই, ল্যাক ক্যানিনমের বেদনা প্রায়ই 

আড়াআড়ি ভাবে স্থান পরিবর্তন করে অর্থাৎ একবার দক্ষিণ ও এক 
বার বাম পারে ইত্যাদি। 

আত্ুরাশ্রমে একটা বাত রোগীতে বেদনার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন হইতে 

দেখিয়া তাহাকে প্রথমে পালসেটিলা দিয়া অকৃতকাধ্য হইবার পর, 
রোগীকে বিশেষ রূপে পর্যাবেক্ষণ করিয়া! দেখিলাম, বেদনা একবার দক্ষিণ 

হস্তে এবং একবার বাম হস্তে পর্য্যায়ক্রমে স্থান পরিবর্তন করে, উহাকে 
উচ্চ শক্তির ল্যাক ক্যানিনম দেওয়াতে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। 

মাননীয় ডাক্তার ন্যাস বলিতেছেন, একদা একটী বাটিতে দুইটা 
পরিবারের মধ্যে দুই জনের টনসিলাইটিস হইয়াছিল, একটু রোগীকে 

চিকিৎসা করিবার জন্য একজন বিচক্ষণ এগোপ্যাথিক ডাক্তার নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন এবং অপরটাকে ডাক্তার ন্যাস দেখিতেছিলেন । এক বাটিতে 

দুইটা এক প্রকারের রোগীর মধে। একজনকে হোমিওপ্যাথিক ও অপরকে 

এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করান হইতেছিল, সুতরাং সকলেই উৎকন্ঠিত 

হইয়া চিকিৎসার ফল জানিবার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন । ডাক্তার ন্যাস 
যে রোগীকে দেখিতেছিলেন, প্রথম দিন তাহার যে স্থলে ফুলা দেখিয়া- 

ছিলেন, দ্বিতীয় দিবস ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অধিক প্রদাহ এবং 

অধিক ফুল দেখিলেন, কিন্তু পূর্বের স্থানটা অপেক্ষাকৃত ভাল। তখন 
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ডাক্তার ন্যাস মনে স্থির করিলেন, কল্য ইহাঁও অপরটর ন্যায় কিয়া যাইবে 

কিন্ত ফলতঃ তাহার বিপরীত হইল, পর দ্দিবস প্রথম স্থান ,অধিকতর 
ফুলিয় উঠিল এবং অত্্ত যন্ত্রণা হইচত লাগিল, রোগী কথা কতিতে 'অথবা 

কোন পদার্থ গলাধঃকরণ করিতে পারিলেন না । পুনঃ পুনঃ আড়া- 

আড়ি ভাবে বেদনার স্থান পরিবর্তন দৃষ্টে ডাক্তার নাস আর ইত্চস্ততঃ না, 

করিয়া সি, এম্, শক্তির লাক ক্যানিনম প্রয়োগ করিলেন এবং সন্ধ)- 

কালে যাইয়৷ দেখিলেন রোগী বেশ ভাল আছেন এবং যুস খাইতেছেন | 

উক্ত ওষধেই রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলেন" অপর দিকে অনা 

রোগীটার টনসিল পাঁকিয়া পু'জ হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ ভূগিয়া আরোগা 

লাভ কর্গিলেন। | 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহাধ্য | 

এনাকাডিয়ম ওরিয়েন্টেল। 
(41070101010) 00710100020 

'অন্বলের পীড়ায় ( 1৮51১019515) ইহ একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওষপ। 

ক্স ভমিঝ্ঝ এবং এনাকাডিয়ম উভয় গঁষধই উক্ত রোগে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত 

হইয়া! থাকে । নিয়ে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণয় কর! হইল। 

এনাকাডিয়মের উদরের ষল্রণ!, উদর খালি হইলে অত্যান্থ বদ্ধিত 

এবং উদরে খাছ্যদ্রবা প্রবেশ করিবামাত্র যন্রণার উপশম হইয়া থাকে । 

. এরূপ স্থলে নঝ্স ভমিকায় উদরের বন্ত্রণ! খাগ্ঘদ্রব্য পরিপাক হইয়া যাইালেই 

উপশম হইয়া থাকে । নকা ভমিকায় উদরের বেদনা আহারের ঢুই তিল 

ঘণ্টা পর হইতে আরম্ভ ভইয়', যতক্ষণ পর্যন্ত না ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক 

ভয়, যন্ত্রণা হইতে থাকে কিন্তু এনাকাডিয়মে পাকস্থলি শুন্য হইলে, 'অতান্ত 
যন্ত্রণী 5ইতে থাকে । 
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কোরষ্জন্ব_উভয় ওষধেই প্রায় একই প্রকারের কোষ্ঠবন্ধ দেখিতে 

পাওয়া যার, রোগী পুনঃ পুনঃ মলত্যাগ করিবার চেষ্টা করে কিন্তু কার্যতঃ 

কিছুই হয় না। নক্স ভমিক1 এবং এনাক]ডিয়ম উভয় ওঁষধধেই মলত্যাগ 

করিবার ইচ্ছ! দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উভাদদিগের পার্থকা এই, এনা- 

* কশডিয়মের গুহা পথটা পক্ষাঘাতের ন্যায় হওয়ায় রোগী মলত্যাগ করিতে 

পারে ন্. ষে স্থলে নক্স ভমিকায় অন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়ার অভাব জাঁনত 

উক্ত প্রকার হইস্না থাকে । ন্ 

শু ্পাশক্তির হীনতা _স্থৃতিশক্তির দুর্বলতায় এনাকার্ডিয়ম একটা 

অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ 1 বুদ্ধ অথব1 অন্ধ কাহারও কোন কারণে স্বাস্থভঙ্গ 

হইয়া এই প্রকার হইলে, এনাকারিয়ম ব্যবহৃত হয়। এবম্প্রকার স্মৃতি 

শক্তির ছর্বলতাঁর সহিত ইহার চরিত্রগত কোষ্ঠবদ্ধ দুষ্ট হইলে, অথবা 

উদ্রের যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে, এনাকার্ডিয়ম দ্বারা নিশ্চিত ফল পাওয়া ষায়। 
দুইটা আশ্চধ্য মানসিক লক্ষণ এনাকার্ডিয়মে দেখিতে পাওয়া যায় । “গাল 

মন্দ” করিবার জন্য রোগীর নিতান্ত ইচ্ছা! । রোগী মনে করে যেন তাহার 

দুইটা উচ্ছ। আছে, একটী কোন কাঁধ্য করিবার জন্য উৎসাহিত করে 

ও অপর্টী বাধা দেয়। আরও ছুইটী লক্ষণ এনাকাঁডডি্মে দেখি. পাওয়! 

যায়, শরীরে বাহিরের যে কোন স্থানে কে যেন বেড়ি দিয়া চাঁপিয়া ধরিয়া 

আছে। দ্বিতীয় লক্ষণ এই, রোগী মনে করে যেন শরীরের মধো কোন 

কোন স্থানে খোচা পোর! বহিক্পাছে । এই প্রকার অবস্থা শরীরের কোন 

স্থানে দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিয়া অন্যান্য লক্ষণের সহিত 

তুলনা করিয়া দেখিবেন। মেরুদণ্ডে কোন পীড়ার সহিত “বেড়ি দিয়! 

চাপির। ধরা মত” বেদনা দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করি- 

'বেন। হ্রাসটাক্স ছার বিষাক্ত হইলে, এনাকার্ডিয়ম প্রয়োগ করা যায়। 
সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি প্রযোজ্য । 



এলুমিনা 
( £১1010)11)25 0) 

গুহাপথের কাধ্যহীনতা, রোগী অত্যন্ত নরম মলও অতি- 
শয় চেন্টার সহিত বাহির করে-কোষ্ঠব্ধের এই লক্ষণটী 'দ্বার' 

এলুমিনাকে চিনিতে পারা যায় । ব্রাইওনিয়া নামক ওঁধধের ন্যায় ভার 

কোষ্ঠবন্ধে মিউকাস মেম্বেনের শুষ্কত1 জনিত রোগীর একেবারেই মল- 

ত্যাগের ইচ্ছা ভয় না। বাঁলকদ্দিগের কোষ্ঠবদ্ধে :উভয় ওষধই নিতান্ত 

ফলপ্রধ। 'এনাকার্ডিয়ম, সিপিয়া, সাইলিসিয়া এবং ভিরেট,ম এন্ম 

ইতাদি ওষধেও কোষ্ঠবদ্ধ আরোগ্য ভইয়া থাকে, অতএব ওষধ প্রয়োগ 

করিবার পুর্ব উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । 

এলুমিনা রক্তঙ্গীণতারও একটী মঙোৌষধ বিশেষ। রোগী ফেঁকাসে, 

ছুব্বল ও সর্বদাই যেন ক্লান্ত এবং উপবেশন করিয়! থাকিতে চাহে । 

সত্রীরোগিণীর খতুস্রাব অল্প এবং রক্তের রং মলিন, এরূপ প্কতুতাবের রোগী 

নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। প্রদরআ্রাব, বস্ত্র ব্যবহার না করিলে 

গ্রদরআ্াব রোগিণীর গোড়ালি পধ্যস্ত গড়াইয়া পড়ে। এ 

প্রকার রোগিনীর, নিতান্ত অখাগ্ভ সমুহ যথা__-কয়ল।, ঘুণ্টিয়ার ছাই, 
ছড়া নেকড়া ইত্যাদি খাইবার ইচ্ছ! হয় এবংখা ইয়াও থাকে। 
নেটাম মিউরের রক্তক্ষীণ রোগী রুটী খাইতে পারে না. এলুমিনায় রোগী 
আলু খাইতে পারে না এবং পালসেটিলার রোগী চর্বিযুক্ত খাছ খায় না। 

পুরাতন সদ্দিরোগে পালসেটিলার সহিত এলুমিনার সামঞ্জস্ত দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়, উভয় ধধের রোগীই ক্রন্দনশীল হয় কিন্তু শরীরগত,বিশেষ 

ধন্ধে উভয় ওষধেই. পার্থকা দেখিতে পাওয়া যায়, এলুমিনার রোগী শুষ্ক 

এবং রুগ্ন, কিন্তু পালসেটিলার রোগী অপেক্ষারুত স্থলকায় | 



সরল মেটিরিয়া মেডিক]। ২০৯. 

পুরাঠিন গলক্ষত রোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গলাভাঙ্গা 

গলমধ্যে ,ক্ষতবৎ বোধ এবং বন্থক্ষণ কাসির পর সামান্যমাত্র গাঢ় গয়ের 

উঠে। এই প্রকার গলার অবস্থ-কোন প্রকার গরম খাদ্য অথবা 

পানীয় ব্যবহার করিলে, কিছুকাঁলের জন্য উপশম হয় । ইহাতে গল- 

সম্বন্ধীয় রোগে আর্জেন্টামের ন্যায়, লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়। আজেন্টামের 

বিশেষত্ব এই যে, উহাতে গলমধ্যে আচিলের মত বোধ দেখিতে পাওয়া 

যায়। * এলুমিনার রোগী তাহার গলমধ্যে সঙ্কুচিত হওয়াবৎ বেদনা! বেধ 
করে। এবং গলাধঃকরণকালে ব্যথা বোধ করে। 

লোকোমোটাঁর এট্যাক্সিয়া নামক পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়। রোগী 
তাহার পা দুইখানিকে অত্যন্ত ভারি বোধ করে এবং চলিবার 
সময় মাতালের মত টলিয়া পড়ে 'ও বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়, পা ছুই 

খানিকে টানিয়া চলিতে হয়। রোগী রাত্রে চলিতে পারে না, চক্ষু 
মুদিত করিয়া! চলিতে পারে না; চলিবার সময় গোড়ালিতে বি'ঝি' ধরে, 

ভয়ানক ক্লান্ত এবং ফেণ্ট হওয়ার ন্যায় হয়; কটিদেশে বেদনা, 
রোগী বোধ করে যেন, তাহার মেরুদণ্ডের মধ্য দিয় একটী'লোহার সিক 

চালাইয়। দেওয়া হইতেছে । 

সচরাচর ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয় । 

টিক্টা পালমোনেরিয়া । 
(50100, [21110172112 ) 

নাসিকার গোড়ায় এবং সম্মুখ কপালে ভারি এবং চাপন- 
বং বেদন1--এই লক্ষণটী ঠাণ্ডা লাগিয়। সদ্দি হইবার পুর্বে প্রকাশ 

পাঁইয়? থাকে | ইহার পরই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সর্দি নির্গত হইয়া যাইলে 

বেদনার অনেকটা হ্রাস হইয়া থাকে। উক্ত সর্দি শু হইয়া যাইবার 



২১০ সরল মেটিরিয়া মেডিক। 

পরও ইহার চরিপ্রগত মন্তক এবং নাসিকার মুলদেশে বেদন1 থাকিলে, ইহা 

অতীব উপকারী; এ প্রকার রোগীর নাসিকার সন্দি একেবারেই শুকাইয়!1 

বায় কিন্তু নাসিকার উত্তেজন৷ বর্তমান থাকে, কাযেকাযষেই রোগী 

পুনঃ পুনঃ নাসিকা ঝাঁড়ে ও হাচে কিন্ত কিঞ্চিন্মাত্রও সর্দি নির্গত হয় না। 

সর্দি শুকাইয়া কঠিন হইয়! নাসিকাঁর মধ্যে "প্রিচুটি” মত হইয়া জামিয়া 
থাকে। এ প্রকার বহু দিবসের পুরাতন সর্দিও ইহ] দ্বারা আরোগ্য লাভ 

করে। এই স্থলে ক্যালিবাইক্রমের সহিত ইহার সামঞ্রস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়। ক্যালিবাইক্রমেও সম্মুখ কপালে শিরঃপীড়া এবং নাসিকার 
গোড়ায় ব্যাথা! দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতেও স্দি বসিয়া গিয়া! উক্ত 

প্রকার হইয়! থাকে, অতএব ওঁধধ প্রয়োগ করিবার সময় উভয় ওষধের 

অন্তান্ত লক্ষণের সহিত উত্তমরূপে মিলাইয় ওষধ প্রয়োগ করিবেন। তরুণ 

স্দিরোগে একোনাইট, এমোন কাব্ব, ক্যান্ফার, নক্সভমিক। এবং স্তাম্বুকাস, 

্টিক্টার সমকক্ষ এবং পুরাতন সদ্দিতে এমোন কার্বব এবং লাইকোপোডিয়ম 

তব্প ॥ 

ইউফ্রেসিয়া, মাকুর্রিয়স, আর্সেনিক এবং ক্যালি হাইডের স্তায় 

ষটিক্টায় পর্যাপ্ত পরিমাণ জলবত্তরল সদ্দি দেখতে পাওয়া যায় না এবং 

পালসেটিলা সিপিয়া এবং ক্যালি সালফিউরিকমের ন্যায় গাঢ় স্দিও 

ইহাতে দেখিতে পাঁওয়। যায় না কিন্ত ষ্টিক্টা সদ্দির একটা মহৌষধ বিশেষ । 
ট্টিক্টার কাঁসি রাত্রে শয়নের পর বুদ্ধি হইয়া থাকে, রোগী রাত্রে নিদ্রা 

যাইতে পারে না, কেবল মাত্র কাসির জন্য যে, রোগী নিদ্রা যাইতে পারে 

না তাহা নহে, রোগীর নিদ্রা না! হইবার প্রধান কারণ শারিরীক 
অস্বচ্ছন্দতা ৷ 

হাম রোগের সহিত কাঁসি এবং অনিদ্রায় ইহা বিশেষ উপযোগী 

এরূপ স্থলে ষ্িক্টার কাসি প্রথমে নিতান্ত শুষ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া, পরে তরল 
হইয়া যায়। 
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হাটুল্প প্রদাহান্বিত বাতরোগে প্রথমেই ইহাকে প্রয়োগ করিতে 

পারিলে ,অতি সত্বর আরোগ্য হইয়া যায়। ট্টিক্টায় বাতের বেদনা হঠাৎ 

আরম্ত হইয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা দারক হইয়া উঠে। 

সচরাচর ৬ষ্ঠ, ৩০, ও উচ্চ শক্তি ব্যবহাধ্য। 

এরম টিফাইলম। 
(১1017) 0211)1)511007 

ওচ্ঠ, এবং মুখের অভ্যন্তর, বাচ্ছা কাকের ন্যায় রক্তবর্ণ, 
নাসিকার ধারগুলি এবং নাসিকার ভিতরও তদ্রপ; রোগী 
অনবরত ওষ্ঠ এবং নাসিকা1, অঙ্কুলির ডগা দিয়! খোটে, খুটিতে 
খু'টিতে উক্ত স্থানে ক্ষত হইয়া বায়, রক্ত পড়ে, রোগী মধ্যে 
মধ্যে চাকার করিয়া উঠে, তথাচ খু'টিতে ছাড়ে না। 
উপরোল্লিথিত লক্ষণটী ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ । আ:ম একমাত্র উক্ত 

লক্ষণটা অবলম্বনে বহু জ্বর বিকার রোগী আরোগা করিকাছি।, যে স্থলে 

উপরোল্লিখিত নাঁসিকা এবং মুখের লক্ষণটী দৃষ্ট হইবে এবং রোগী পুন 

পুনঃ তাহার অঙ্গুলি নাসিকার মধো প্রবেশ করাইয়া দিবে এবং অনবরত 

খু'টিতে থাকিবে, সে স্থলে ইহাকে প্রগ্জোগ করিলে, অতি সুন্দর ফল 

পাওয়। যার । 

গলক্ষত এবং গলাভাঙ্গা রোগে ও ইহ] ব্যবহার হইয়া থাকে । উচ্চ 

তানে স্থুর তুলিতে কিন্বা কথা কহিতে যাইলেই, স্থুর ঠিক রাখিতে 
পারে না, ও গলা ভাঙ্গিয়া যায় । পেশাদার গায়ক অর্থাৎ বাহাদিগকে 

অনবরত গান করিতে ভয়, উহাদিগের এবং বক্ত.তাকারীদিগের গল্- 
ক্ষততে ইহ বিশেষ উপযোগী । 

সচরাচর ৩* ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহাধ্য। 

৯৫ 



অণিকা মণ্টান। 
( 4৯170109, 1৬] 01)0202 ) 

আঘাত জনিত বেদনার ন্যার বেদনা, আগিকার চরিত্রগত 
লক্ষণ, সেই কারণ শরীরের কোন স্থানে আঘাতাদি লাগিয়া বেদনা হইলে, 
আর্ণিক1 উৎকৃষ্ট ওষধ। সমস্ত শরীরে আঘাত লাগার ন্যায় বেদনা! এবং 

রোগী বে পার্থে শরন করে ৫সই পার্খের বিছানা অত্যন্ত শক্ত 
বোধ হয়, এই কারণ রোগী অনবরত পার্খ পরিবর্তন করিতে থাকে । 

উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ইহার অতীব প্রিয় লক্ষণ, যে কোন রোগে 

উক্ত প্রকার বেদন! দৃষ্ট হইলে, ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত মিলাইয়া 

ওষধ প্রয়োগে কাল বিলম্ব করিবেন না। 

ব্যাপটিসিয়া নামক ওষধে রোগী তাহার বিছানাটা কাঠের ন্যায় শক্ত 

বোধ করে এবং তজ্জনিত শরীরে ব্যথা পাম । ফাইটোলক্কা নামক ওষধে 

রোগীর মাথা হইতে পা৷ পর্যন্ত সমস্ত শরীরে ক্ষতবৎ বেদনা বোধ হয় ও 

উক্ত স্থানগুলি আড় হইয়া থাকে এবং রোগী নিতান্ত কষ্টের সহিত 

গোঙাইতে গোঙাইতে পার্খ পরিবর্তন করে। হাসটক্সের রোগীর শরীরস্থ 

মাংসপেশিতে বেদন। দেখিতে পাওয়। যায় কিন্ত রোগী অনবরত নড়া চড়া 

কাঁরলে সুস্থ বোধ করে এবং প্রথম নড়া চড়া করিবার সময় কষ্ট বোধ 

হয়। ক্ুটায়, রোগী শরীরের যে পার্খের উপর ভর করিয়া শয়ন করিয়া 

থাকে সেই পার্খে বেদনা হয়। 

কোন প্রকার আঘাতাদি' জনিত পীড়া আর্ক অতীব উৎকুষ্ট 

গঁঘধধ। এমন কি বহুদিবপ পুর্বে আঘাত লাগিয়াছে এবং আঘাত লাগার 

পর হইতেই কোন ব্যাধি হইয়া, রোগী কিছুতেই আরোগ্য হইতেছে না 
এরূপ স্থলে উচ্চ শক্তির আণিক' অতীব ফলপ্রদ। 
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রোগী অজ্ঞান এবং অসাড়ে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, নিকটে কোন 

লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেই ভগ পায়, পাছে তাহার শরীরে 

আঘাত লাগে অথব। তাহাকে ম্পশকরে ৷ মুখ হইতে দ্র্ন্ধ নিগত হয়। 

অধোবাতু এবং উদগারে পচা ডিমের ন্যায় ছুর্গন্ধ। জরাধুতে আঘাত 

লাগার ন্যায় বেদনা, রোগিণী সোজা শুইয়া চলিতে পারে না। প্রসবের 

পর যোনি ইত্যাদি স্থানে বেদনা । প্রসবের পর কয়েক মাত্র আণিকা 

বাবার করিলে রোগ্িণীর শরীরের বেদনা আরোগ্য হইয়া যায়, আরও 
ভবিষ্যৎ বিপদ হঠবার আশঙ্কা থাকে না। কাসি, কাসিবার প্রারস্ত 

হইতেই বালক অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে থাকে । কোন কথার উত্তর দিতে 

দিতে রোগী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মস্তক এবং মুখমণ্ডল গরম এবং 

অবশিষ্টাংশ শাতল। সর্ব শরীরে ব্রণ অথবা ফোড়া পুনঃ পুনঃ উদয় 

হইতে থাকে। 

টাইফয়েডাির ন্যায় সাংঘাতিক পীড়াতে ব্যাপটিসিয়ার সহিত ইহার 

অনেক বিষয়ে সাদৃশম্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই কারণ নৃতন শিক্গার্থার 

পক্ষে হহাদিগের মধ্ো পার্থকা নিণুয় কর! নিতান্ত কঠিন। উভয় ওষণেই 
সব্ব শরীরে ক্ষতবৎ বোধ, বিছানা শক্ত বোধ, অজ্ঞানতা এবং কথা কহিতে 

কহিতে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়া, জিহ্বাতে কাল কাল লম্বা দাগ পড়া 

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উহাদিগের পার্থক্য এই, ব্যাপ- 
টিসিয়ার রোগী অনবরত পার্খ পরিবসুন করে, একবার বিছানার এখানে 
একবার বিছানার ওখানে পতিত হইতে থাকে এবং জিজ্ঞাসা কর্মরলে 

বলে সে তাহার ছিন্ন ভিন্ন দেহটাকে কুড়াইয়া জড় করিতেছে এবং ব্যাপ- 

টিসিয়ার রোগীর মল মুত্রে অত্যন্ত দুর্গন্ধ, কিন্তু আণিকার রোগী 
অক্ঞানাবস্থায় অসাড়ে মলত্যাগ করে ও রোগীর গাক্র-চন্মে স্থানে স্থানে 
কালসিটা পড়া মত দাগ দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্, ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য; । 



হ্যামামেলিস ভাঁরজিনিকা । 
(1720728705115 ৬ 212010102) ) 

আর্ণি, কার ন্যায় এই ওঁধধটাতেও আঘাত লাগার নায় বেদনা 

(দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার বেদনা প্রায় বাতব্যাধির প্ভিত 

প্রকাশিত হইয়! থাকে । বাতব্যাধিন্তে উক্ত প্রকার: বেদনায় আনিকা 
দ্বারা ফল ন! হইলে, হ্াামামেলিস প্রয়োগে আরোগা হইয়া থাকে । 

ইহা রক্তশ্বাবের একটা মভোৌবষধ। ইহাতে পধ্যাপ্ত পরিমাণে কাল 

কাল এবং চাপ চাপ রক্তশ্রাব হয়। এই প্রকার রক্তত্রাব শরীরের যে 

কোন স্থান যথ।- নাসিকা, জরারু, ক্ুদ্ফুস্, ইত্যাদি হইতে হইলে, 
হামামেলিস দ্বারা উপকার হইয়া থাকে | গুহ্াদ্ধার হইতে অথব! অর্শরোগে 

উক্ত কারের রক্তশআ্রাব দেখিলে, ইহা দ্বার] সম্যক ফল পাওয়া যায় । 

সচরাচর নিম্ন শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে | 

কলোসিন্থিস। 
€( 0919051)01)15, ) 

ঈহা উদরের শুল বেদনার একটী অতীব উৎকৃষ্ট মহৌষধ । ইহাকে 
লক্ষণানুযায়ী প্রম্মোগ করিলে, সত্বর ও আশ্চর্যযভাবে অতি যন্ত্রণাদায়ক 

শুল বেদনা (০০11০) আরোগ্য হইয়া থাকে । উদরে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক 

শূল বেদনা, রোগী পা! ছুইটী গুটাইয়া অথবা উদরটী কোন 
একটী কঠিন বস্ত্র উপর চাপিয়া শয়ন করিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ 
উপশম বোধ করে। এই লক্ষণটী কলোসিস্থের অতীব চরিত্রগত 
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লক্ষণ, যে স্থলে উদর বেদনায় এই লক্ষণটা দেখিতে পাইবেন, সেই স্থলে 

কলোসিন্থ প্রয়োগ কৰিতে অনুমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। এই প্রকার 

উদর বেদনার সহিত প্রায়ই বমন ও উদরাময় দেখিতে পাওয়া যায়। 

রক্তামাশয় রোগেও ই] ব্যবহৃত হইয়া গাকে। 

বিশেষতঃ বালকদিগের উদরশুলে ইহ! মাগনেসিয়া ফসের সমকক্ষ । 

উত্ভূয় "উষধেই উদরে আক্ষেপবৎ বেদনা দেখিতে পাওয়া যায় *কিস্তু উভা- 

দ্রেগের বিশেবত্ব এই মাগনেসিয়া কসের রোগীর উদরের যন্ত্রণা আর্সে, 

দিকের নায় গরম প্রক্মোগে উপশম তয় । 

কলোপিন্থ এবং "্মাগেনেসিয় উভয় ইধঘধেই শরীরের নানা স্থানে 

নায়বীয় বেদন! দেখিতে পাওয়া যায়। উহ্াদিগের হ্রাস বৃদ্ধির চরিজগত 

লক্ষণ দ্বারায় ষধের পার্গকা নির্ণয় করিতে হইবে । ক্যামোমিলা এবং 

কলোসিম্থ উুয় ওষধেই রাগান্বিত হইবার পর উদরশুলে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে । ক্যামোমিলায় বালকদিগের উদ€শুণে উদরে বায়ু জন্মায় এবং 

বন্্রণা জনিত রোগী অনবরত টীগুকার করে, কাদে এবং ছট্ফুট্ করে কিন্ত 

কলোসি'স্থর নায় পা গুটাইয়া “কুঁকুড়ি” ভুইয়া থাকে না। বাঁলকদিগের 

উদরশূলে ট্টাাফিসেপ্রিয়া, ম্যাগনেসিয়া ফস্, কলোসিন্থ এবং ক্যামোমিলা 

চরাচর ব্যবহৃত হইয়। থাকে, যথাস্থানে উহ্বাদিগের পার্থকা নির্ণয় করুন । 

ভিরেট্রম এন্বমও কখন কখন বাবহৃত ইয়া খাকে। ভিরেট্রম এন্সমের 

রোগীর উক্ত প্রকারের বেদনার সহিত উহার চক্রিভ্রগত লক্ষণ ললাটে 

শীতল ঘন দেখিতে পাওয়া যায় । বোভিষ্টা নামক ওষধের উদর-শুলণড পা 

গুটাইয়া “কুঁকৃড়ি” হইয়া থাকিলে উপশম হইয়া থাকে কিন্তু বোভিষ্টার 

উদ্রশূল আহারের পর বুদ্ধি ২য়। 

জরস্কোরিয়া নামক ওষধেও উদরশুল দেখিতে পাওয়া যায়। 

ডায়স্কোরিয়ার উদরশুল নাভিস্থল হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত উদরে ছড়াইয়া 

পড়ে, এমন (ক, উক্ত বেদনা তম্ত পদ পধ্যস্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। 



২১৬ সরল মেটিরিয়। মেডিকা। 

কলোসিন্থের সহিত ইনার পার্থকা এই, কলোসিম্থের রোগীর উদর যন্ত্রণা 

পা গুটাইয়! “কুঁকুড়ি” হইয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু ডায়স্কোরিয়ার 

রোগী সমান ভাবে অবস্থান কালে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করে । ষ্টান'ম 

নামক ওষধ বালকদিগের উদ্রশুলে ব্যবহৃত হয়, ইহার পার্থক্য এই, 

রোগীর উদরটা মাতার স্কন্ধদেশে চাঁপিয়া লইয়া! বেড়াইলে উপশম হয়। 

উদ্রশুল ব্যতিরেকে মুখমণ্ডলের স্নায়বীর বেদনায় অথবা সায়েটিকা 

নামক পীড়ায় ইহার দ্বাবা উপকার হইয়া থাকে | উদর মধ্যে আঙ্ষেপবৎ 
বেদনা, এ স্থলে ম্যাগনেসিয়া এবং কলোসিন্ছে সাদৃণ্ত দেখিতে পাওয়া 

যায়| ম্যাগনেসিয়া ফস এবং কলোসিন্ক উভয় ''ষধেই আক্ষেপব্থ 

বেদনা দৃষ্ট হয়, উভয় ওষধেই গরম প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্তু ইহ ম্যাগনোগয়ার চব্রিহগত লক্ষণ বলিয়া জানিপেন। 

সায়েটিকা নামক পীড়ার কলোদন্থের বেদনা কোমরের নিম্ন হইতে 

উর্তর পশ্চাৎভাগ দিয়া নিষ্ন দিকে ধাবিত হয়, ফাইটোলকা ন'মক ওষধে 

উরুর বভির্দেশে প্রসারিত হয়। উক্ত পীড়ায় গ্তাফাইলম, কলোসিন্থ 

এবং ফাঁইটোলকা। সচরাচর বাবঙ্গত হয়, কিন্তু সব্বদা লক্ষণের উপর দৃষ্টি 
রায়] চিকিৎসা করা বুদ্ধিমান চিকিৎসকের কার্য । 

ডাক্তার স্তাস ব'লতেছেন, একটী স্ত্রীলোকের সায়েটিকা হইয়াছিল,, 

তাঁভার রোগের বন্ত্রণা প্রতিদিন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে বৃদ্ধি হইত এবং উক্ত 
যাতনার সহিত জ্বালাও ছিল। বেদনার সময় রোগিণী তাহার বেদনাবৃক্ত 

স্থানে “মুনের পুটুলির সেঁক” প্রয়োগ করিলে কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করি- 

তেন। এই রোগীকে উচ্চ শক্তির আর্সোনক দেওয়াতে, বোগিণী অতি 

সত্বর আরোগ্য লাভ করিলেন। উক্ত রোঁগিণীর ভ্রাতার সায়েটিকা 

হওয়ায় তিনি এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহ]র পা 

বাকিয়া গিয়াছে । « 

সচরাচর ৩৭ ২০০ শত ইত্যাদি ব্যবহার্য | | 



পিট্রোলিয়ম। 

( 1১21109100170, ) 

ইহ1 আমাদিগের একটা এন্টিসোরিক ওঁষধ, ইহাতে ঠিক পঁফাইটিসের 

হ্যায় চম্মরোগ দেখিতে পাওয়া যায । এই প্রকার চম্মরোগ শরীরে নংনা 

স্থানে, যথা--সস্তক, কর্ণের পার্খ, অগুকোষ, যোনী, হস্ত, পদ ইত্যাদিতে, 

হইতে পারে! ইহ্ধর একটা অতীব চরিত্রগত লক্ষণ এই, শীন্কালে 

চম্ারোপ নানা প্রকার উপসঞগ্গের সহিত বুদ্ধি হইয়া থাকে 
কিন্তু গ্রাম্মারন্ত হইলেই, ক্রমে উহারা আরোগ্য হইয়া 
বায়। এই লক্ষণটী অন্ত কোন উধধের চরিত্রগত নহে । ডাক্তার ন্যাঁস 

বলিতেছেন তিনি একটা ২০ বৎসরের পুরাতন চর্্রোগে উপরোল্লিখিত . 

লক্ষণটা দৃ'্ট ২০ শত শক্তির পিট্রোলিয়ম প্রয়োগ করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণ 
আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি আরও বলিতেছেন একটা পুরাত্তন উদরাময় 
রোগে উক্ত প্রকারের চন্মরোগের ইতিহাস পাইয়া, পিট্রোলিয়ম দ্বারায় 

তাহাকে সম্পূণ আরোগা করিয়াছিলেন। 

শীত কালের “গা ফাটা” য়ে সকল “গা ফাটা” হইতে রস নির্গত হয় 

এবং চুলকায় তাহার পক্ষে পিট্রেণিয়ম উৎকৃষ্ট ওষধ। হিপার সান্ফরের 
ন্যায় ইহাতে ও শরীরের সামান্ত ক্ষতে পু'জ হয়, হিপার সালফরের রাগ, 

শীতল বাতাসে বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

কষ্টিকমের ন্যায় ইহাতে উঠিতে বদিতে গাঁইটগুলিতে “কড়াক 

কড়া ক” করিয়া শব্দ হয়, উপরোল্লিখিত উভয় ওষধই পুরাতন বাতরোগে 

ব্যবহৃত হয়। চেলিডোনিয়ম এবং এনা কার্ডিয়মের গ্ঠায় ইহাতে আহারের 

পর উদরের যন্ত্রণার উপশম দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল উদরাময় 



২১৮ সরল মেটিরিয়। মেডিকা। 

অথব! আমাশয় রোগ দিবাভাগে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহাদিগের পক্ষে 

পিট্রোলিয়ম উৎকৃষ্ট ওঁধপ। সাঁলফর, গ্রাফাইটিস, কষ্টিকম, লাইকো- 

পোডিয়মের ন্যায় পিট্রোলিয়ম একটা এট্টিসোরিক ওঁষধ | 

৩০ ও উচ্চ শক্তি বাবহার্যা | 

ক্যান্ষর । 
( 0941701)101-) 

হঠাৎ জীবনীশক্তির অবসন্নভার সহিত সর্বাঙ্গ শীহল। 

িরেট্রম ও ক্যান্ফরে অনেকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়) উহাদিগের 

বিশেষত্ব এই, ক্যাম্ফারের রোগীর হঠাৎ কোল্যাগ্দ অবস্থার সহিত কখন 

কথন সামানা মাত্র মল অথবা একবারেই মল কিম্বা বমন কিছুই দেখিতে 

পাওয়া যায় না, কিন্তু ভিরেট্রমে প্রভৃত পরিমাণ মল এবং বমনজনিত রোগী 

অবসন্ন হইয়া পড়ে । উভর ওুঁষধের পরাগীর শরীরই অত্যন্ত শীতল কিন্ত 

ভিরেট্রমের রোগীর মুখমণ্ডল এবং ললাঁটে অনবরত শীতল ঘম্ম দেখিতে 

পাওর! যায় । যে স্থলে অত্যন্ত অধিক আক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, 

সেই স্থলে কুপ্রাম বিশেষ উপকারী বলিয়৷ জানিবেন। ক্যাম্ফারের একটা 

বিশেষত্ব এই, ৫রাগার শরীর যতই শীতল হউক না কেন তথাচ 
রোগা তাহার গাত্রে কোন প্রকার আবরণ রাখিতে চাহে 
শা । এই স্থলে সিকেল নামক ওষধের সহিত সাদৃশ্য দেখা যাহতেছে। 

কোন প্রকার রোগে ইহার চরিব্রগত কোল্যাঙ্গ অবস্থা দৃষ্ট হইলে 
তৎক্ষণাৎ ইহাকে স্মরণ করিবেন। 

সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি। 



থুজা অব্সিডেণ্টালিস 
(11)0129, €)00101012115 ) 

" মহাত্মা হানিমান সোরার জন্য সালফর, সিফিলিসে মাকুরারয়স এবং 

পাঁইক্ষোসিসে থুজা, নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সোরা, সিফিলিস এবুং 
সাইকোসিস মচ্ুষ্য,শরীরগত বিশেষ ধর্ম বলিয়া বুকিতে হইবে । সোখ্ার 
চিহ্ন গাত্রে চুলকানি, খোস, পাঁচড়া, একজিমা হইবার প্রবণতা ; সিফিষ 

লিসের চিহ্ন ইহার চরিত্রগত চন্মোত্েদ এবং গন্মি ইত্যাদির ইতিহাস 

এবং সাইকোসিসের চিহ্ন গাত্রে আঁচিল ইত্যাদির ন্যায় চন্মোভেদ ও 

গনোরিয়া নামক পীড়ার ইতিহাস । উক্ত তিন প্রকার অবস্থার কোন 

একটী অবস্থা মনুষ্য শরীরে বর্তমান থাকিলে, অনেক সময় নান! প্রকার 

ওউষধ প্রয়োগ করিধাও রোগ আরোগা হয় নাঁ। বিজ্ঞ চিকিৎসক ভইলে: 

এই স্থানে বিচপিত না তইয়া আরও ধীর ভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করেন 

এবং উপরোল্লিখিত শরীরের বিশেষ ধন্মগুলির মধ্যে কোন একটীর ভন্গ- 

সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত মধ প্রয়োগ করিয়া রোগীর শরীরগত 

বিশেষ ধন্ম সংশোধন করিয়া তাহাকে রোগ মুক্ত করেন। 

থুজা নামক ওষধে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, 

রোগী “একগুয়ে মত, রোগী মনে করে যেন তাহার পার্খে কে একজন 

অচেনা লোক রহিয়াছে; যেন তাহার আত্ম এবং শরীর ভিন্ন, হইয়া , 

গিয়াছে ; সে মনে করে তাহার অঙ্গ বিশেষতঃ হাত পা গুলি কীচদ্বারা" 

নিন্িত এবং এখনি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ; তাহার উদ্রের মধ্য যেন 
কতরুগুলি জীবন্ত পদার্থ ছিল; সব্বদাই বলে, সে কোন একটা অপার 

শক্তির দ্বারা চালিত। উন্মাদগ্রস্থা স্ত্রীলোক কাহ্ছাকেও তাহার নিকটে 

ষাইতে দ্দেয় না। 



২২০ সরল মেটিরিয়! মেডিকা। 

উপরোল্লিখিত মানসিক লক্ষণগুলি বাতিরেকে, নিয়ে ইভাঞলাধারণ 

লক্ষণগুলি প্রদত্ত হইল। সাঈকোসিন নামক শরীরগত বিশেষ ধর্ম 

হইতে শিরঃপীড়া, উক্ত প্রকার শিরঃপীড়ার সহিত মন্তকে সাদা সাদ 

গৃষ্ষি, মাথার চুল উঠিয়া বাওয়া, চুলগুলি অতি দীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া 

থাকে এবং উঠারা ফাটিয়া যায়। চক্ষের পাতায় আচিলের মত ছোট ছোট, 

চন্মোছেদ |. পুনঃ পুনঃ কর্ণ প্রদাহ ভওয়া স্বভাঁব এবং কর্ণের মগ উক্ত 

প্রন্থারের চন্মোগ্ডেদ। পালসেটিলার ন্যায় নাসিক হইতে থাড সবুজাভা- 

যুক্ত সর্দি কিন্বা নাসিঙ্কার মধ্ো মামড়ি পড়া, নাসিকার বাভিরে আচিল। 

মুখম'গুল যেন সব্বদাই তৈলাক্ত । দীতি উঠিবামাত্র উচ্ভাদিগের শোড়াগুলি 

ক্ষয় হইয়া যায় কিন্তু উহ্ভাদিগের ডগাগুলি নির্দোষ থাকে । উদর মধ্যে 

এক প্রকার শব্ধ হয় যেন কোঁন একটী জীব শব্দ করিতেছে, উদরটী কখন 

এখানে কখন ওখানে নানা স্থানে ফুলিয়া উঠে । বহু দিবসের পুরাতন 

কোই বদ্ধ, মল কতকটা বহির্গত হইয়! আসিয়া পুনরায় উপর দিকে 

উঠিয়া যার। উদরাময়, জলবৎ তরল এবং হাঁজনশীল, মল পিচকাঁরী বেগে 
নিগত হয় টিক দিবার পর বালকদিগের উদরাময়ে ইহা' বিশেষ 
উপযোগী। গুহাদ্বারটী ফাটা ফাটা এবং উচ্ভার চারিদিকে আচিলের 

না চন্মৌছেদ। 

উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলি থুজার চরিত্রগত লক্ষণ। উহাদিগের উপর 

সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা! করা নিতান্ত কর্তব্য । 
ইহা গনোরিয়ার একটা মহৌষধ । গণোরিয়া বসিয়া গিয়া কোন পীড়া 

$ইলে, অথবা গনোরিয়া পুরাতন হইয়াছে এবং কিছুতেই আরোগ্য 

হইতেছে না এরূপ স্কুলে ইহ! একটা মহৌষধ । 

মামি সচরাচর ২০ শত ও উচ্চ শক্তি বাবহার করি । 



ফ্যাফিসেগ্রিয়া। 
( আরা ) 

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । 

অপবে কিন্বা নিজে যে কোন কাঁ্্যই করুক না কেন, দ্বণার, চক্ষে দেখে 

৪ তজ্জনিত ম্ন্থতাপ করে। বে কোন দ্রবা সম্মুখে পায় তাহাই 
বুণার সহিত ছাড়িয়া ফেলিয়া দেয় অথবা দৃবে ঠরাইয়। দেয় বাতির, 

প্রাতঃকালে মতান্তর কানাকাঁটি করে, কোন জিনিষের জনা বারন ধরে 

কিন্তু উক্ত জিনিস পাইবামাত্র দূরে নিক্ষেপ করে ও পুনরায় কাদিতে 
থাকে । সামান্য কথাতেই মনে নিতান্ত ব্যথা পান । অন্ায় ভাবে 

অপমানিত হইয়া, অতিরিক্ত তস্তমৈথুন কিন্া অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করিয়! 
নানসিক পীড়া, ম্বতী শক্তির হীনতা, সব্বদা! মনে দুঃখ অথবা প্ণা পোষণ 

 করিরা রাখিয়া মানসিক পীড়া, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি হইলে, ইভা ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । | 

অনেক সময় ভুলক্রমে বালকদিগের মানসিক পীঁড়ায় ষ্ট্যাকিসেশ্রিয়া 

লে ক্যামোমিল! এবং পূর্ণ বয়স্ক বাক্তিদিগের মানসিক রোগে নক 

তমিকা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে |. ফস্করিক এসিডের সহিতও ইহার কথন 

কথন ভ্রম হনয়া থাকে । 

ক্রোধ হইতে কোন পীড়ার উৎপত্তিতে ও ইহা ব্যবহৃত হয়, এন্কলে 

ক্যামোমিলা, নক্স-ভমিকা, সিনা এবং কলোসিন্থ ইত্যাদি ওষধে সাদৃশ ' 

লক্ষিত হ্য়। ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার উক্ত মানসিক লক্ষণটার সহিত ফক্ষরিক 

এসিড, নেট্রাম মিউর, এনাকার্ডিযম এবং অরমের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে 

পাওয়। যায়। 

রোগী মনে করে যেন তাহার পাকস্থলিটী আন্পা হইয়। 
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ঝঝ্ লয়। পড়িঘাছে। এই লক্ষণটী ইপিকাক্ এবং এ নামক 

উর্দেও দেখিতে পাওয়া ধায় । তলপেটেও কখন কখন এই লক্ষণটা 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়, রোগী মনে করে যেন তাহার পেটটা খসিয়া পড়িবে, 

সেই জন্ত সে উহাকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরে। রুগ্ন “খ্যাথ, খেতে” বালকের 

পুরাতিন উদরশূল এবং তৎসহিত তাহার দীতগুলি কাল কাল পোকা. 
পড়ামত হনয় যায় এবং দন্তের মাড়ি হইতে সহজে রক্ত পড়ে ।: উক্ত 

প্রকার অবস্থার সহিত রক্তামাসর রোগে ৪ ইহা বিশেষ উপাযাগী । ইহার 

আর একটা চরিব্রগত লক্ষণ এই, কিঞ্চিন্মাত্র আহার কিম্বা পানের 

পর রোগের বৃদ্ধি হহয়া থাকে । 
মুত্রনলিতে হহার একটী আশ্চর্য লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্ত 

নলিতে জ্বালা কিন্ত মুত্রত্যাগ কালে উপশম হইয়া থাকে । মুত্রতাগ 
করিপার পুর্ব, পরে এবং সময়ে জ্বালা অনেক ওষধে দেখিতে পাওয়া 

বায, কিন্তু ট্াফিসেগ্রিয়ার ন্যায় কেবপমাত্র মুত্রতাগ কালে জ্বালার উপশম 

এবং অন্য সময়ে জ্বালা অনা ফোন ৪ ওষধে দেখিতে পাওয়া যায় না। 

্যাফিপেগ্রিয়া নামক ওধধে এক প্রকারের কটি বেদনা দেখিতে 

প!ওয়া যায়, রোগী কেবলমাত্র রাত্রে বিছানায় এবং প্রাে 

গানব্রোথান করিবার পুর্বে উক্ত বেদনা অত্যন্ত অনুভব করে। 
ইঞাতে শুষ্ক এবং রসসংঘুক্ত উভয় প্রকারের চন্মরোগ দেখিতে পাওয়া 

মার । ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়ার চম্মোতেদ হইতে এক প্রকারের হাজনশীল রূস 

নির্গত হয় এবং উক্ত রপ শরীরের যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই আবার 

নূতন চন্মোন্ধেদ দেখা দেয়। এ প্রকার চন্মরোগে অত্যান্ত চুলকানি দৃষ্টহয়। 
ইনার চুলকানির একটা বিশেষত্ব এই, রোগী এক স্থান চুলকাইয়! 
পর্চিত্যাগ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অপর স্থান চুলকাইতে আর্ম্ত করে। 

মন্তকে, কর্ণের পার্থখে ইহার চম্মোছেদ দেখিতে পা ওয়! যায় কিন্তু চক্ষের 

পাতায় উক্ত প্রকার চন্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী । 
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শরীরর কোন স্থানে ফুলকপির ন্যায় আর হইলে ইহা ব্যবজত হইয়' 

থাঁকে, এ প্রকার রোগে উচ্চ শক্তির এই ওষধ প্রয়োগ করিলে ক্রমে 

ক্রমে রোগ আরোগ্য হইয়া যায়! , 

তীক্ষ ধারাল অস্ত্র দ্বার! কাটিয়া ক্ষত হইলে ইহ] দ্বারা উপকার হইয়' 

থাকে । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য । 

কল্চিকম অটম্নেল । 
(09101010017) £১0001001051) 

রান্নার গন্ধ পাইলেই গা বমি বমি করে, এই লঞ্ণটা কলচি- 
কমের একটী অতীব প্রিয় লক্ষণ, উদরাময়, বরক্তামাশয় ইতাদি গীডার 

' সহিত বাপি উত্ত লক্গণটা দুষ্ট ভয়, তাহা হইলে কল্চিকম প্রয়োগ করা 

কততবা। ইহা ব্যতিরেকে কল্চিকমে আর9 কতক গুলি উু্দরের লক্ষণ 

দেখিতে পাঁওয়া যায় । পাকস্থলির মধ্যে জ্বালার সহিত বরফর ন্যায় 

শাতলতা৷ বোধ, এ প্রকার অবস্থা তলপেটেও হইয়! থাকে । রক্তামাশয় 

'রোগে মল সাদা অথবা রক্তমিশ্রিত দেখিলে মনে হয় যেন, মিউকাস 

বিল্লিগুলি টাচিয়া বাহির করা ভইয়াছে, এই প্রকার মলের সঠিত অত্যন্ত 

কৌথানি। ক্যান্থারিস নামক ওষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্তু উনাদিগের বিশেষত্ব এই, কান্থা'রসের রোগীর শরীরে 

উক্ত প্রকার মলের সহিত ইহার চরিত্রগত মৃত্রের লক্ষণও দুষ্ট ইইয়া 

থাকে । কচুলাসিন্থ নামক ওষধেও উক্ত প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া 

যায় কিন্ত ইহাতে উদরশূল বর্তমান থাকে এবং পা গুটাইয়৷ কুঁকড়ি হইয়া 

থাকিলে উহার উপশম হয়, কলচিকমের রোগীর 'উদরে অত্যন্ত বায়ু 
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জন্মাইরা! থাকে । অজীর্ণ স্লোগে উদরে অত্যন্ত জালার সহিত বরফের 
নায় ঠা বোধ এবং অত্যন্ত “পেটফীপা” দেখিতে পাইলে, তৎক্ষণাৎ 

কলচিকমকে ম্মরণ করিবেন, এই স্থলে চায়না, লাইকো। এবং কার্কো 

ভেজিটেবলিসের সহিত তুলন! করিয়া দেখা কর্তবা। | 
কলচিকন বাতরোগেও বাবনৃত হইয়! থাকে, রান্নার গন্ধে গা বমি বমি 

করা ইনার পথ-প্রদর্শক বলিয়া! জানিবেন। 

সচরাচর ৩০, ২০০ শত শক্তি ব্যবহার্য্য । 

বোরাক্স ভেনিটা | 
(13012% ৬০150৯) 

ইহাতে কতকগুলি আশ্চর্য্য মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া বায়। 

রোগীর শ্রবণশক্তি অতীব তীক্ষ। কোন প্রকার সামান্য শব্ধ বথা,_-খপরের 

কাগজের খন্ থস্ শব্দ, হাচির শব্দ, কানন; ইত্যাপিতে নিতান্ত বিরক্ত বোধ 
করে এবং চম্কাইয়া উঠে, নিন্ন দিকে নামিবার অথবা নামাইবার 
সময় রোগী পিয়া! যাইবার ভয়ে চাকার কারয়া উঠে, 
বালককে ক্রোড় হইতে নামাইবার সময় পড়িয়া যাইবার ভয়ে চীৎকার 

করিয়া কাদিয়! উঠে এবং মাতাকে জড়াইয়া ধরে। বালককে কোলে 

করিয়! সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিবার সময়ও তদ্রুপ হইয়া থাকে । পূর্ণবয়স্ক 

ব্যজিদিগেরও শ্ররূপ হয়। রোগী রকিং চেয়ারে বসিতে কিন্বা 

ঘোড়ায় চড়িতে চাহে না জেলসিমিয়ম নামক ওঁধধেও এই লঙক্ষণটা 

.দখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কেবলমাত্র উহার জররোগীতে উক্ত সক্ষণটা 

ষ্ট হইয়া থাকে । বালক ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ চীৎকার 
করিরা উঠিয়া বিছানার ধারগুলি অথবা নিকটে যাহ! পায় জোর করিয়া 
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ধরিয়া ফ্রেলে। এই স্থলে এপিস মেলিফিকা; 'বেলেডোন1, দিনা ইত্যাদি, 

ওষধের মহ্িত ভ্রম হইতে পারে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই বোরাকের 

ব্রোগীর মুখ মধ্যে প্রায়ই ক্ষত দেখিতে পাওয়া যায় । 

|] মুখ ক্ষত হহার প্রধান লক্ষণ, তৎসহ ইহার চরিত্র গত স্সায়বীয় লক্ষণ- 

গুলি বণ্তমান থাকিলে বোরাক্স গ্ুব কাধ্যকারী। বোরান্সের 'ক্রযা 
কেবলমাত্র মিউকাস মেম্ত্রেনের উপর আবদ্ধ নহে। চক্ষের পাভাগুলি 

চটে আটাবুক্ত এবং সহজে জুড়িয়া যায়। পুরাতন কর্ণ প্রদাত, ক্্গ 
হইতে পু'জ নির্গত হওয়া ইত্যাদি। নাসিকার মধ্যে পিচুটি পড়া, উভভাকে 

উঠাইয়া ফেলিলেও পুনরায় জন্মে । 

উদ্ররাময়, মুখ ক্ষতের সহিত সবুজবর্ণের তরল মল। বালক প্রত্াব 

করিবার পুর্ধে 'মথবা পরে ক্রন্দন করে । উক্ত প্রকার প্রশ্াবের সহিত 

বালুকা কণার ন্যায় মৃত্রে তলানি পড়িলে, লাইকে। এবং সার্স পারিলা 
ব্যবহার্পা । 

স্ত্রীলোকদিগের প্রদর রোগেও ইহ ব্যবহৃত ভইয়া থাকে | প্রদরআব 

সাদা “হড়জড়ে” মত । ক্ামেমিলা, ভিপার সালফার, সাইলিপিয়'র নায় 

রোগীর শরীরে সামান্য ক্ষতে পুঁজ ভ ওয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 



ইউপেটোরিয়ম পারফোলিয়েটাম 
(10107001101 710911270017-) 

শরার এত বেদনা করে এবং কামডায় ঘে রোগী মনে 
রে যেন তাহার সমস্ত শরীর ভগ্র হইয়া গিয়াছে । রোগী 
মনে করে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে অস্থি গুলির মধ্যে বেদনা করিতেছে 

শরারের অস্থি এবং মাংসপেশি গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ। হস্ত পদ ইতাদি 

স্থানে এবং উহাদিগের সন্ধিস্থলে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ন্যায় বেদনা, রোগী মনে 

করে যেন তাহার হাত পায়ের গুলোগুলি কে যেন থেতলাইয়া দিরাছে। 

এই লক্ষণগুলি ইউপেটোরিয়মের চরিজগত লক্ষণ, ইভারা ইন্ফ্য়েঞী, 
সবিরাম জর ইত্যাদি যে কোন ব্যধির সাহত দৃষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ ইহাকে 

ক্মরণ করিবেন। 

ডেস্ছু জর, যাহাকে “হাড় শাঙ্গা জর” বলে, উক্ত প্রকার জবরের সহিত 

সব্বাঙ্গে অতান্ত বেদনা দেখিতে পাওয়। যায়। সেই কারণ ইউপেটোরিয়ম 

উহার একটী মহৌষধ বিশেষ । এক প্রকার সবিরাম জরে ইভার দারা 

অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়, এ স্থলে ইহার তিনটা চরিত্রগত 

লল্গণর উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে প্ররোগ করা যায়। 

প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকার মধ্যে শীত আরম্ভ । শীতের পূর্বে 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, এমন কি শরীরস্থ অস্থি গুলিতেও কামড়ান মত বেদনা 1 

"”" শীত এবং গরমের মধ্যবর্তী সময় পিত্ত বমন। যদ্দিচ অন্যান্য অনেক 

লক্ষণ ইউপেটোরিয়মের জবর রোগীতে দেখিতে পাঁওয়! যাঁয়, তথাচ উপরো- 

ল্লখিত লক্ষণগুলির উপর নির্ভর করিয়া চিকিৎসা করিলে, ভুল হইবার 

সন্তাবন! নাই বলিলেই. হয়। 
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শ্বাণষন্ত্রের উপরও ইহার সুন্বর কার্য দেখিতে পাঁওয়! যায় । প্রীতঃ- 

কালে কষ্টিকমের স্তাঁয়, রোগীর গলা ভাঙ্গিয়া যায়। কষ্টিকমে বক্ষে 

জ্বালা এবং ক্ষতবৎ বেদন! উভয়ই দৃষট হয়, কিন্তু ইহাতে কেবলমাত্র ক্ষতবৎ 

বেদন। দেখিতে পাওয়া যায় । 

পুনরাঁর় বলিয়া রাখি ইউপেটোরিয়মের চরিত্রগত শরীরের বেদনার 

উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করিবেন, তাহা হইলে ভুল হইবার 
সম্ভাবনা নিতান্ত; অন্ন । ইহ] সবিরাম ম্যালেরিয়া জরের একটা অতি 

উৎকৃষ্ট উ্ধধ। 

সচরাচর ৩য়, ৬ষ্ট, ৩০ উচ্চ শক্তি ইত্যাদি । 

ইউপেটোরিয়ম পাঁরপিউরিয়ম | 
(10192091101) 12000015010, ) 

শীত কটিদেশ হইতে আরন্ত হইয়া, উপর এবং নিন্ম দিকে 
প্রসারিত হয়__-এই লক্ষণটী ইহার বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। ম্যালেরিয়া 

,সবিরাম জরে এই লক্ষণটী বর্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে 

[কঞ্চিৎ মাত্রও বিলম্ব কর] কর্তব্য নভে । 

মাননীয় ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন একটী মহিল! ভিজা স'যাৎসেতে 

যায়গায় বাস করিতেন, সে স্থলে তাহার কোন প্রকার জর জালা হয নাই 

কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর, তাহার জর হয় পুনঃ পুনঃ" 

কুইনাইন সেবন করিয়া কিছুতেই আরোগ্য হয় নাই, অবশেষে উপরো- 

লিখিত লক্ষণটা দৃষ্টে ২০০ শক্তির এই ওষধটা প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ 
আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। 

ক্যান্সিকম নামক ওষধে ইহার কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া ষায়। 
১৩ 
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উভয় ওঁধধের শীতই পৃষ্ঠদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া, সমস্ত শরীরে চড়াইয়া 
পড়ে কিন্তু উহার বিশেষত্ব এই, ক্যাঙ্সিকমের রোগীর শীত পৃষ্ঠদেশের 
উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থান হইতে আ'রস্ত হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া 

পড়ে। ্ 
ক্যাপ্সিকমে শীতের সহিত সমস্ত শরীরে শীতলতা দেখিতে পাওয়৷ 

যায় কিন্তু ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়মে অত্যন্ত কাপুনির সহিত 

স'মান্যমা্র শীতলতা দৃষ্ট হয়। ইউপেটোরিয়ম পারফোলিক্েটম, 
ক্যা্সিকম এবং ইউপেটোরিয়ম, পারপিউরিয়ম, এই তিনদী ওষধেই শীতের 

পুর্বে অত্যন্ত অস্থি বেদনা আছে কিন্তু এতন্মধ্যে ইউপেটোরিয়ম পারফ 

সব্বপ্রধান | 
সচরাচর ৬, ৩০ এবং উচ্চ শক্তি । 

ক্যান্সিকম 
(0০5051010. ) 

কোন স্থানে লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বালা করে, সই 
প্রকারের জ্বালা ক্যাপ্নিকমের চরিত্রগত লক্ষণ। রক্তামাশয়, 
গণোরিয়ার শেষাবস্থা, :কোন প্রকার গলমধ্যস্থ রোগ ইত্যাদিতে ক্যাঙ্সি- 

কমের চরিত্রগত জ্বালা বর্তমান থাঁকিলে, ইহা দ্বারা সম্যক উপকার 

ভইয়া থাকে । লঙ্কাবাটা লাগিলে যে প্রকার জ্বাল! হয় সেই প্রকারের 

জ্বালা ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, ইহার আরও বিশেষত্ব এই, ক্যাপ্সিকমের 

জালা আর্সেনিকের ন্যায় গরম প্রয়োগে উপশম হয় না। 
শিরঃগীড়াতে ক্যাঙ্সিকম ব্যবহৃত হইয়া থাকে । কাশিবার সময় 

রোগী মনে করে যেন, এখনি তাহার মাথাটা ফাটিয়া! যাইবে । রোগী 

যন্ত্রণায় অস্থির হয় এবং উভয় হস্তে মাথাটী চাঁপিয়া ধরে । বসিয়া থাকিলে 
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এ প্রকার শিরঃপীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া] থাকে । ব্রাইওনিয়া নেট্রাম 
মুর, ইস্কুলা, সাইলিসিয়া, ইত্যাদি ওষধেও উক্ত লক্ষণটী দেখিতে পাওয়া 

যাক়। কাসিবার সময় শরীরের দূরবর্তী স্থানেও উক্ত প্রকারের বেদনা 
হুইলে, ইহা! ব্যবহৃত হইয়া! থাকে”। 

প্রত্যেকবার জলপান করিবার পর শীতবোধ ) উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী 
স্থানে শীত আরম্ত হইয়া, সমস্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে। উপরোল্লিখিত 

লক্ষণ কয়টাও ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। উহার! প্রায়ই সবিরাম জ্বর 

ইত্যাদির 'সহিত দুষ্ট হইয়! থাকে । 

সচরাঁচর ৬ষ্ট, ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহাধ্য। 

| স্পরঞ্জিয়। টোফ্টা। 
(51009110191 9909, ) 

শ্বানযন্ত্রের উপর ইহার কাধ্য মুখ্য । প্রথমে গলা হইতে ইহার: 

ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া, শ্বাসযস্ত্রের অতি নিভৃত স্থল পর্যযস্ত আক্রমণ 

করে। বাঁলকদিগের ঘুংড়ি কাসির ইহা একটা মহৌষধ বিশেষ । 

শীতকালের ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া, এই প্রকারের পীড়া। একোনাইট 

নামক ওধধ, শুফ ঠাণ্ডা লাগিরা কাসি হইলে, ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

“খড় কাটা বটতে জোরে জোরে খড় কাটিলে” যে প্রকার শব্দ" হয়, সেই 
প্রকারের শ্ব্দযুক্ত কাসি স্পঞ্জিয়ার চরিত্রগত। ঘুংড়ি কাসিতে এই 

প্রকার অবস্থা প্রায়ই সন্ধ্য। রাত্রে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উপরোল্লিখিত * 

লক্ষণযুক্ত রোগে প্রথমে একোনাইট প্রযোজ্য । দুই অথবা চারি মাত্রা 

একোনাইটে যদ্যপি উক্ত প্রকার অবস্থার উপশম না হইয়া, রোগ ক্রমশঃ 

বৃছি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক ক্ঠাসি 

হইতে থাকে, তাহা হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্পঞ্জিয়।৷ প্রয়োগ 



২৩০ সরল মেটিরিয়! মেডিকা। 

করা কর্তব্য। এরূপ স্থলে আমি প্রায়ই ১০০ শত শক্তির ছুই অথবা 

এক মাত্রা স্পপ্রিয়া দ্বারা সুন্দর ফল পাইয়াছি। উক্ত চিকিৎসায় 

কাসি তরল হইয়া, মধ্য রাত্রের পর উহার বুদ্ধি হইলে, হিপার সালফর 

উত্তম। কাসি পুনরাক্রমণ করিয়া সন্ধ্যা রাত্রে বুদ্ধি হইলে, ছুই অথব৷ 

একমাত্রা ৩০ শক্তির ফল্ষরাস রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করিয়া দেয়। 
পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের গলমধাস্থ প্রদানে ইহা অতি সুন্দর কার্ষ্য 

করিয়া থাকে । স্বরবদ্ধ, অত্যন্ত গলাভাঙ্গা, গলমধ্যে ক্ষতবোধ 
এবং জ্বীলা। কথা কহিবার সময়, গান করিবার সময়, এবং 
গলাধকরণ কালে কাসির রদ্ধি। শ্বাস যঙ্্রের পুরাতন পীঁড়ায়, 
কালে বক্ষ হইবার সন্তাবনা থাকিলে, ফম্ষরাস, সাঙ্গুইনেরিয়া, সালফারের, 
ন্যায় ইহা রোগীকে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে রক্ষা করে। ক্ষতবোধ, 

ভারিবোধ এবং জালা । নড়াচড়া করিলে, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, কথা 

কহিলে, গাঁন করিলে এবং সন্ধ্যা রাত্রে কাঁসির বুদ্ধি হইয়া থাকে । গরম 

পানীয় পান করিলে রোগী উপশম বোঁধ করে। 

হৃৎপিণ্ডের উপরও ইহার ক্রিয়া! দেখিতে পাওয়া বায়। হৃৎপিণ্ডের 

ভান্বের পাড়ায় নিয়লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, স্পপ্তিয়া অতি উৎকৃষ্ট 

উধধ। রোগী ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ মনে করে যেন 
তাহার দমবন্ধ হইল, তজ্জনিত নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, রোগা 
ভয়ে এবং উৎকগ্টায় অত্যন্ত অস্থির হয় এবং জোরে €জোরে 
কাসিতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের ভান্বের পীড়া প্রায়ই এই প্রকার 
হইয়া থাকে । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কোন পীড়ায় দৃষ্ট হইলে, স্পঞ্জিয়া 

দ্বারা আশ যন্ত্রণার উপশম হইয়া থাকে এবং কিছুদিন ইহাকে ব্যবহর 

করিলে, রোগ একেবারে নির্মূল হইয়া যায়। 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবহাধ্য। 



মেডোরিনম । 

(15001710100) ) 

পুরাতন বাতরোগে ইহ! বিশেষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ যে সকল বাত- 

রোগে দিবা ভাগে রোগের সন্তরণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহ্বাদিগের পক্ষে 
ইহা একটা অতীব উতরুষ্ট উষধ। 

সচরাচর ২০০ শত শর বাবহৃত হইয়া থাকে । 

পাইরোজেন। 
(151-95017,) 

প্রসব অথবা অস্ত্র চিকিৎসার পর, অথবা কোন প্রকার পচা ছুর্গন্ধ 

আদ্রাণ করিয়। সমস্ত শরীরের রক্ত দুষিত হইলে, ইহা অতীব উতংকুষ্ট 

উযধ। বিছানা অত্যন্ত শক্ত বোধ হয়, রোগী যে পার্খে শয়ন 
করিয়া থাকে, সেই পার্থে সমস্ত শরীরে ক্গতবৎ বোধ এবং বেদনা । 

অত্ন্ত অস্থিরতা এবং রোগী অনবরত পার্থ পরিবর্তন করিতে থাকে। 

জিহ্বা মোটা, বড়, পরিস্কার, “চকু চকে,” রক্ত বর্ণ, শু, ফাটা ফাটা 

এবং কথা কহিতে নিতান্ত কষ্ট বোধ হয়। 

উদরাময়ে কাল কিম্বা পাটকিল! রংয়ের মল এব* মলে অতীব দূর্গন্ধ, 

বেদনাশূন্য, অসাড়ে মলতাাগ, বাধুত্যাগের সহিত অসাড়ে মলত্যাগ । 

টাইফয়েডাদি সাংঘাতিক পীড়ার সহিত উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ট 

হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। পচা ছুর্গন্ধ আত্রাণ 

করিয়! কোন পীড়া হইলে, ইহ! ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। 

সচরাচর ২০৭ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবস্তার্যদ। 



এমোনিরম কার্ধনিকম । 
(41011010121) (5211001210010,) 

. পুরাতন অথবা তরুণ উভয় প্রকার সর্দিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া 
থাঁকে। ইহার একটী বিশেষ লক্ষণ এই, রাত্রে রোগীর নংসিকা বন্ধ 

হুইয়া বায়, তঙ্জনিত রোগীকে মুখ দ্বার! নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য সম্পাদন 
করিতে হয়। এই স্থলে স্যান্থুকাঁস, লাইকোপোভিয়ম, নক ভমিকা এবং 

ষ্টিক্টা পালমোনেরিয়া নামক ওঁষধের সহিত বিচার করিয়। দেখা কর্তব্য । 

আর একটা ইহার আশ্চর্য্য লক্ষণ এই, মুখ প্রক্মালন করিবার সময় 
রোগীর নাসিক হইতে রক্তআ্াব হয়। কেন যে এই প্রকার হইয়া থাকে 

ইহ1 বলা নিতাপ্ত কঠিন, কিন্ত উক্ত প্রকার অবস্থা এই ওষধ দ্বার! অতি 
সত্বর আরোগ্য হইয়া! থাকে। 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহাধ্য | 

এমোনিয়ম মিউরিয়েটিকম | 
(00100101010 1৬1 01012.0100100,) 

উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে ঠাণ্ডা বোধ, এই লক্ষণটা প্রায়ই 
বক্ষ সম্বন্ধিয্ন পীড়ার সহিত দেখিতে পাওয়। যায়। যথ1-_কাসি, বক্ষে 

বেদনা! ইত্যাদি । উভয় স্বন্ধের মধ্যবত্তী স্থানে জ্বালা ফস্করাস এবং 

ল।ইকোর চরিত্রগত লক্ষণ, যে স্থলে এমোন মিউরে ঠাণ্ডা বোধ। 

কোষ্টবদ্ধ রোগেও ইহ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মল শুক, কঠিন 

এবং গুটি গুটি, অতি কষ্টে নির্গত হয়। কষ্টিকমের ন্যায় মলের 
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গাত্রে সাদ! চর্বির ন্যায় পদার্থ লাগিয়া থাকে । কষ্টিকমের ন্যায় মাংস- 
পেশিতৈ টানিয়৷ ধরার ন্যায় বেদন! ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় কিন্ত 

,উহাদিগের বিশেষত্ব এই, এমোন মিউরে কেবল মাত্র উক্ত প্রকার বেদন 

হইয়া! থাকে, যে স্থলে কষ্টিকমে প্রকৃতই মাংসপেশি টানিয়া হস্ত কিন্ব। পদ 

সম্কুচিত হইয়া যায়। 
স্বরায়ু হইতে রাত্রে রক্তআ্রীব, এই লক্ষণটী ন্ভিষ্টা নামক 

ওষধেও*দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য লক্ষণ দ্বারায় ওষধ নির্বাচন ক্ষরতে 

হইবে। ক্রিয়োজোট নামক ওষধে রোগিনী যখন শয়ন করিয়া থাকে, 

সেই সমস রক্তত্র!ব হয় কিন্তু উঠিয়। বসিলে অথবা চলিয়া বেড়াইলে আব 

বন্ধ হইয়া যায়। লিলিয়ম নামক ওঁষধে রোগী যখন চলিয়! বেড়ীয় সেই 

সময় রক্তআ্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ম্যাগ্নেসিয়! কার্ব নামক ওুঁষধে কেবল 

রাত্রে শয়নাবস্থায় খতুআাব দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু চল! ফের। করিলে 

শ্রাববন্ধ হইয়া থাকে । 
সচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহার্ধ্য | 

ইথিউজা সাইনেপিয়ম ৷ 
(2075: (0০৮10901010) 

বালকদিগের বমন রোগে ইহা একটী অতীব উৎকৃষ্ট ওধধ। দুগ্ধ 

গলাঁধঃকরণ করিবামাত্র জোরে বহির্গত হইয়া আইসে। বমনের পর শিশু 

“নেতা” হইয়! ঘুমাইয়া পড়ে । কখন কখন ছুগ্ধ পান করিবার পর কিছুক্ষণ 

উদরে থাকিয়া চাপ চাপ মত বমন হইয়া থাকে। উক্ত চাপ, সময় 
সময় এত বড় হয় যে, দেখিলে বিশ্বাস হয় না যে উহা! শিশুর 
উদর হইতে নিগত হইয়াছে । এই সময় রোগীকে সুচিকিৎসা 
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দ্বারা আরোগ্য করিতে না পাঁরিলে, উষ্ত ক্রমে শিশু কলেরায় পরিণন্ত হয় 

এবং তৎসহিত উদরে, সবুজবর্ণের জলবৎ পিচ্ছিল মল, এমন কি ফিট 

(০০751115101) ) পর্য্যন্ত হইয়া থাকে । ইথিউজার ফিটের একটু বিশেষত্ব 

আছে, ফিটের সময় রোগীর চক্ষের তারকা উপর দিকে অথবা পার্থে ন1' 

যাইয়! নিন্মদিকে নশিয়। পড়ে । এই লক্ষণটার উপর বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিলে সহজে ইহাকে চিনিম্া লওয়া! যায়। এই অবস্থা হইতে রোগী 

আরোগ্যলাভ না করিলে, ক্রমে মুখ চোখ বসিয়! যায়, এই সময় ইথিউজার 

আর একটী লক্ষণ দৃষ্ট হয়,রোগীর উপরকার ওষ্টটা মুক্তার ন্যায় সাদা হইয়া 

বাঞ্* এবং উহার উপর ধন্থুকের ন্যায় একটা দাগ পড়ে” এই লক্ষণটা অন্য 

কোন ওষধ অপেক্ষা ইথিউজার চরিত্রগত লক্ষণ বলিয়া জানিবেন। 

অবসন্নতা এবং উতৎকঞ্ঠ উভয়ই সমান ভাবে দেখিতে পাওয়া যাঁয় কিন্তু 

আর্সেনিকের ন্যায় পিপাসা ইহাতে নাই। 

ক্যালকেরিয়া কাব্ব নামক ওধধেও চাপ চাপ দুগ্ধ বমন দেখিতে 

পাওয়া যায় কিন্ত উহার বিশেষত্ব এই, ক্যালকেরিয়ার রোগীর মলে অত্যন্ত 

টকগন্ধ এবং মস্তকে বহুল ঘন্মম হইয়া থাকে । 

রোগিণী মনে করে, যেন গৃহের মধ্য দিয়া মুষিক দৌড়িয়া যাইতেছে, 

যে সকল স্ত্রীলোকের! অত্যন্ত পরিশ্রম করে, তাহাদিগের মানসিক 

ছুর্বলতার সহিত এ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইলে, ইহা! উৎকৃষ্ট উষধ। 
সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্য | 



রিউম 
(1২16010 ) 

১কগন্ধযুক্ত মল, রিউমের চরিত্রগত লক্ষণ। মল পাটকিল! রং বিশিষ্ট 
এবং আম মিশ্রিত ও অত্যন্ত টকগন্ধ যুক্ত। মলত্যাগ করিবার পুর্বে, 

উদরে বেদনা এবং মলত্যাগের পর অত্ন্ত কৌথানি । কেবলমাত্র মলে 

টকগন্ধ নহে, রোগীর সমস্ত শরীরে টক্গন্ধ এমন কি রোগীকে উত্তমরূপে - 

ধৌত করিলেও টকগন্ধ যায় না। বালকদিগের দন্তোদগম কালিন উদরা- 

ময় এবং উদরশূলে ম্যাগ্নেসিয়া কার্ধের সহিত ইহার তুলনা করিয়া! দেখা 

কণ্তব্য। 

নচরাচর ৩০ এবং উচ্চ শক্তি ব্যবভাধ্য। 

কোলিন্জোনিয়! ক্যানাডেনসিস । 
(00111150101, €০9074.0017519 ) 

গুহ্যপথে যেন কতকগুলি খোচ। পোর৷ রহিয়াছে, অর্শ 
'কিন্বা গুহ্যপথ সম্বন্ধীয় কোন রোগে এই লক্ষণটা দৃষ্ট হইলে, কোলিন- 

জোনিয়া দ্বারা উপকার হইয়া! থাকে । ইক্কিউলাঁস নামক ওষধেও এই 

লক্ষণটা দেখিতে পাওয়া! যায়, কাঁষেকাষেই উভয় ওষধে ভ্রম হইবার 

নিতান্ত সম্ভাবনা, নিম্নে উহাদিগের পার্থক্য নির্ণম করা হইল। ইস্কিউলাস 
নামক ওষধে গুহাপথে ভারি বোধ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কোলিন্- 
'জোনিয়য় ইহ নাই। ইস্কিউলাসের অর্শ হইতে রক্ত নির্গত হয় না, ণ্য 

স্থলে কোলিনজোনিয়ায় অনবরত রক্তত্রাব হয়। ইস্কিউলাসে অত্যন্ত 



২৩৬ সরল মেটিরিয়া মেডিক1। 

কটিবেদন! দেখিতে পাওয়া যায় কিস্ত কোপিনজোনিয়া নামক ওষধে 

ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইস্কিউলাসে কখন কখন কোষ্টবঞ্ধ দেখিতে 

পাওয়া যায়, কিন্তু কোলিন্জোনিয়ায় . সর্বদাই অত্যন্ত কোষ্টবদ্ধ বর্তমান 

থাকে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি দ্বারা বিশেষরূপে তুলনা করিয়া ওষধ 

নির্বাচন করিলে ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প । 
সচরাচর ৩* এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহাধ্য | 

ক্লিমেটিস ইরেক্টা । 
€ 0121009.0515160. ) 

পুরাতন গনোরিয়ার মূত্র নলিতে স্রীকচার হইবার উপক্রমে মুত্র ত্যাগ 

কালে মূত্র অতি ধীরে ধীরে এবং থামিয়া থামিয়া নির্গত হইতে থাকিলে, 

ক্রিমেটিস দ্বারায় উপকার হইয়া থাকে। 
গণোরিঘা বসিয়া গিয়া অগ্ডকোধের প্রদাহেও ইহ] দ্বার! বিশেষ 

উপকার হইয়া থাকে । অগ্ডকোষটী ফুলিয়! যায়, শীঘ্র উপশম না হইলে 

উহ ক্রমে অত্যন্ত শক্ত হইয়! যায়। ক্রিমেটিস দ্বারা এ প্রকার বনু রোগী 

আরোগ্য লাভ করিয়াছে । পলসেটিল1 নামক ওধধও এ প্রকার ব্যাঁধিতে 

ব্যবহ্ৃত হইয়া থাকে কিন্তু অগডকোঁষের যন্ত্রণা এবং গনোরিয়ার শ্লাব 

আরোগ্য হইবার পর, ফুলা-বর্তমান থাকিলে, পাঁলসেটিল! দ্বারা আর কোন 

উপকার হয় না, এ স্থলে ক্লিমেটিস উৎকৃষ্ট ওষধ। 

সচরাচর উচ্চ শক্তি বাবহৃত হয়। 



 কোপেইভা ৷ 
(0০01091৮2,) 

ফুসফুলের 'পুরাতন সর্দিতে ইহা! ব্যবন্ৃত হয়। সবুজাভা যুক্ত অথবা 

ধূসর বর্ণের পু'জের ন্যায় গয়ের ইহার চরিত্রগত লক্ষণ। , 

ইভ1 গনোরিয়া €রাগের একটী মহৌষধ বিশেষ । মুত্রস্থলির গলদেশে 
এবং মুত্রনলিতে উত্তেজিতাবস্থা। গনোরিফ়ার 'প্রথমাবস্থায় যখন দুগ্ধের 

ন্যায় পুঁজ নির্গত হয়, অথব! যখন গনোরিয়ার বিষ মুত্রস্থুলি পধ্যন্ত প্রসারিত 

হইয়াছে এবং মুত্রের সহিত বন্ছ পরিমাণ “চকৃচকে” শ্রেম্মা কিন্বা রক্তনির্গত 

হইতেছে এরপ স্থলে ইহা উত্তম । 
৬ষ্ঠ, ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 

কিউব্বো । 
(-0:017০02.) 

গনোরিয়ার তরুণ লক্ষণগুলি অপসারিত হইয়াছে কিন্তু প্রস্রাবের পর 

জলা এখনও বর্তমান আছে এবং গাঢ় হলুদাভাধুক্ত পু'জ নির্গত হইতেছে।, 
উক্ত প্রকারের পু'জ পালসেটিলা এবং মাকুররিয়স নামক গুঁষধেও দেখিতে 

পাওয়! যায়। অন্তান্ত লক্ষণ দ্বারায় উষধ নির্বাচন করিবেন। 

৩০ ও উচ্চ শক্তি। 



এলিয়ম সিপা। 
(£111017) 69109). 

এলিয়ম সিপা পিয়াজ, পিয়াজের ঝাজ চোখে মুখে :লাগিলে তরুণ 

দদ্দির লক্ষণ সমূহ উদয় হয়, উক্ত প্রকার লক্ষণযৃক্ত সদ্দিতে এলিয়ম দিপা! 
প্রয়োগ করিলে অতি সত্বর স্ন্দর ফল পাওয়া যায় । জলবৎ তরল 

সর্দি, চক্ষে জ্বালা, পুনঃ পুনঃ হাচি ও নাসিক! হইতে হাজন- 
শীল জলবৎ তরল সর্দি শিগত হয় । সন্ধ্যাকালে এবং গৃহের মধ্যে 

রোগের বুদ্ধি, খোল! বাতাসে উপশম । এ প্রকার অবস্থার সহিত কখন 

কখন শির্ঃপীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্যপি মাথার যন্ত্রণা সন্ধ্য। রাত্রে, 

গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয় এবং খোলা বাতাসে উপশম হয়, তাহা ভইলে এলিয়ম 

সিপ৷ দ্বারা উপকার হইয়া থাকে । 

সচরাচর ৬ষ্ট, ৩০, ২০০ শক্তি । 

ইউফেসিয়। । 
(150101)15519,), 

ইহা দ্বারাও প্রভূত পরিমাণ জলবৎ তরল সর্দির উপশম হইয়া থাকে। 

ভাম-রোগের সহিত নাসিকা, মুখ, চক্ষু হইতে জলবৎ তরল সপ্দি নির্গত 

হইতে থাকিলে, ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয় । 

চক্ষের কাল অংশটার উপর আঠা আঠা পিঁটুটি জমা 
ইহার চরিত্রগত লক্ষণ, চক্ষুরোগে চক্ষু হইতে অত্যন্ত জল পড়িলে, 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ২২৯ 

এবং চর্ষে আলোক সহ্য না হইলে, তৎক্ষণাৎ ইউফেসিয়াকে স্মরণ 
করিবেন ।. ইউফ্রেসিয়ার চক্ষু রোগের সহিত চক্ষের পাতাও আক্রাস্ত 

হইয়া থাকে । দিবাভাগে কাসির বৃদ্ধি, ইহার আর একটা চরিত্রগত 
লক্ষণ। 

, . সচরাচর ৬ষ্ঠ ও ৩০ শক্তি ব্যবহীর্ধ্য। 

ফাইটলক। ডিকেণুড। 
(1১171)500109002, 1)202001). 

ইহা গলক্ষতের একটা মভৌষধ বিশেষ। প্রথমে গলমধ্যে গ্রদাহ হইয়া 
উভয় পার্খের টনসিল ফুলিয়া উঠে এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে, পরে, উহাতে 

সাদা সাদ! বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে এবং ক্রমে উনারা একের সহিত অপরে 
মিলিত হইয়া বড় একটা ক্ষততে পরিণত ভয়। এক প্রকার তীত্র 

যন্ত্রণা কর্ণ পধ্যন্ত প্রসারিত হইতে থাকে। 
অত্যন্ত শিরঃপীড়া এবং কটিদেশে বেদনা । সমস্ত শরীরে আঘাত 

লাগার ন্যায় বেদন।, উক্ত বেদনা সমূভ এত কষ্টদায়ক যে, রোগী তজ্জবনিত 

গোডাইতে থাকে। স্বাসটক্মের ন্যায় রোগী অনবরত পার্শ্ব পরিবর্তন 

করিতে চাঁহে কিন্তু নড়া চড়া করিতে, যন্ত্রণার অত্যন্ত বুদ্ধি হয়, সেই জন্য 
সে নড়া চড়া করিতে পারে না। উক্তপ্রকার লক্ষণ গুলির সহিত 

অত্যন্ত জর। নাড়ী বেগবতী কিন্তু উত্তাপ কেবল মাত্র মুখমণ্ডল এবং 

মস্তকে অত্যন্ত অধিক পরিমাঁণে:দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গ, প্রত্যঙ্গে 

অপেক্ষাকৃত শীতলতা দৃষ্ট হয়। 
বে* কোন রোগে উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি ছূষ্ট হইবে, সেই স্থলে 

ফাইটলক্কা অতি সত্বর কাধ্য করিতে পক্ষম। 



২৪০ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

স্্রীলোকদিগের স্তন প্রদাহেও ইহা ব্যবহৃত হইয়! থাকে । স্তনটা 

অত্যন্ত কঠিন, ফুলা, গরম এবং £যন্ত্রণাদায়ক | শ্ভনপান করিবার সময় 

স্তনের বেদনা প্রসারিত হইয়া» সমস্ত অঙ্গে বিস্তুত হইতে 
থাকে । উক্ত প্রকার স্তন প্রদাহের সহিত জবর, মস্তক এবং কটি দেশে 

অত্যন্ত বেদনা দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 
ব্রাইওনিয়া এবং ফাইটলকা এই উভয় ওঁষধধে অনেকটা! সামঞ্জশ্য 

দেখিতে গাওয়া যায়, সেই কারণ ব্রাইওনিয়ার পর ফাইটলকী! এবং ফা'ইট- 
লক্কার পর ব্রাইওনিয়। বিশেষ উপকারী । প্রসবের পরই প্রথম স্তনে 

দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া, স্তনে প্রদাহ হইলে, এই উভয় ওষধ দ্বারায় 
নিতান্ত উপকার হইয়া! থাকে । নিমে কয়েকটা উষধের সহিত ইহার 

সামগ্জস্য দেখান হইল। ক্রোটোন টিগ নামক ওধধে, শিশু স্তন পান 

করিবার সময় বেদনা পশ্চাৎ দিক দিয়া ধাবিত হয়। ল্যাক্ ক্যাঁনিনম 

নামক ওঁষধে স্তনটা ছুগ্ধে পুর্ণ হইয়া থাকে ও তজ্জনিত উহাতে এ প্রকার 

্ষতবৎ বেদনা দৃষ্ট হয় যে, রোগিণী অনবরত তাহার স্তনটা হস্ত 

দ্বার ধারণ করিয়। রাখে, কারণ ঝুলিয়া পড়িলে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। 
স্তনের টিউমার রোগেও ইভ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বনু দিবসের 

পুরাতন স্তনের টিডমার, ইভ দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে । মাননীয় 

ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন, তিনি সি, এম্ ,শক্তির ফাইটোলক্কা প্রতি 'মাসে 

পুর্ণিমার পর এক মাত্রা করিয়া প্রয়োগ করিয়া, বহু দিবসের পুরাতন 

টিউমার আরোগ্য করিয়াছেন । 

সায়েটিকা, বাত-ব্যাধি ইত্যাদিতে ও ফাইটোলক্কা ব্যবহৃত হইয়া 

থাকে। বন্ত্রণা, শাখাসমূহের বহির্দেশ দিয়া ধাবিত হওয়া, ইহার 
চরিব্রগত লক্ষণ। যেসকল বাত-ব্যাধিতে বর্ষাকালে বাতের যন্ত্রণার 

বুদ্ধ হয়, উহাতে ফাইটলকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 

মহাত্মা এলেন বলেন ফাইটলকা, ব্রাইওনিয়৷ এবং হ্বাসটক্সের মধ্যবর্তী 
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স্থান অধিকার করে। যখন হাসটক্স অথবা ব্রাইওনিয়! নির্দেশিত হইয়াও 

কোন ফলদান করে না, তখন ফাইটলকা! প্রয়োগ করা যায়। 
সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি,ব্যবহার্্য । 

গ্লোনোইন। 
(010170912), 

ইহা শিরঃগীড়ার একটা মভৌষধ। শিরঃপীড়া গ্রীবদেশ হইতে 
আরম্ত হইয়া, ক্রমে সন্তুখ কপালে এবং রগে প্রসারিত হয় এবং ভয়ানক 

“দপ.-দ্পানি” মাথা বাথা ভইয়া থাকে । ইহার শিরঃপীড়া অত্যন্ত যন্ত্রণা- 

দায়ক এত যন্ত্রণাদায়ক যে, রোগী ইহার যন্ত্রণায় নিতান্ত অস্থির হয়। 

বেলেডোন! এবং মেলিলোটাস উভয় ওঁষধেই অত্যন্ত শিঃপীড়৷ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বেলেডোনা এবং গ্নোনোইন উভয় ওধধেই মস্তকে 

পূর্ণতা বোধ এবং দপব্রপানি মাথা ব্যথা হইয়া থাকে ।, উহাদিগের 

বিশেষত্ব এই, গ্লোনোইনের মাথা ব্যথ। বেলেডোনা! অপেক্ষা অত্যন্ত উগ্র 

এবং হঠাৎ আরম্ত হইয়া থাকে, অতি শীঘ্র উপশমও হয়। বেলেডোনায় 

মস্তক পশ্চাৎদিকে বক্র করিলে বেদনার উপশম হয়, কিন্তু গ্লোনোইনে 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে । বেলেডোনার :বাগীর চুল কাঁটিলে অথবা মস্তকের 

আবরণ উন্মোচন করিলে, বেদনার বুদ্ধি টয়া থাকে এবং গ্লেনোইনের 

রোগী চুল কাটিতে ইচ্ছা করে ও মাথায় টুপি রাখিতে পারে না। ধেলে- 
ডোনার রোগী শয়ন করিতে পারে না, শয়নাবস্থায় মাথার যন্্নার অতান্ত 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে যেস্কলে গ্লোনোইনে রোগী শয়ন করিবার সময় একটু 
ভাল রোধ করে,কিস্ত পরে বৃদ্ধি হয়। গ্লোনোইনের একটা বিশেষ চরিত্রগত্ত 

লক্ষণ এই, রোগী তাহার মস্তক অতিশর সাবধানতার *সহিত রক্ষা করে, 
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কারণ সামান্য মাত্র ঝাকি লাগিলে বেদনার অত্যন্ত বুদ্ধি হইয়া থাকে । 

দপদপানি বেদনার সহিত আর একটী অন্ুবোধ্য লক্ষণ দেখিতৈ পাওয়া 

যায়, রোগী মনে করে যেন তাহার নাড়ীর গতির সহিত তাহার মস্তকের 

ভিতর তালে তালে ঢেউ দিতেছে । গ্লোনোইনের সহিত হৃৎপিণ্ডের 

গোলধোগ দেখিতে পাওয়া যায়, রোগী মনে করে তাহার বক্ষের মধ্যে 

বন্ছল পরিশাণ রক্ত প্রবিষ্ট হইতেছে । : 

মেলিলোটাস নামক ওধধে৪ মস্তকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরক্তাপ্রিক্য এবং 

মন্তকে পুর্ণতাঁবোধ দেখিতে পাওয়া .ঘায়। মুখমণ্ডল চকচকে রক্তবর্ণ; 

ইহার আর একটী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগীর নাঁসিকা হইতে বহুল 
পরিমাণ রক্তত্রাব হইলে, শিরঃপাড়া কমিয়! যাঁয়। 

“সন্দিগণ্মি” হইলে অথবা হইবার পপ কোন পীড়া হইলে, ইহা অতীব 
উৎকৃষ্ট ওষধধ। বহুক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগিয়া কোন পীড়া হইলেও ইহা 

দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। 
উভয় স্কন্ধের মধ্যবর্তী স্থানে জালা, এই লক্ষণটাও গ্লোনোইন নামক 

ওষধে দেখিতে পাওয়া বায়। এমিল নাইট্রেট নামক উষধে গ্লোনোইনের 

ন্যায় মস্তকে রক্তাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত শক্তি ব্যবচার্য্য। 

মেলিলোটাস এল্ব|। 
(14011109055 £১119). 

বেলেডোনা এবং গ্লোনোইনের ন্যায়, মুখমণ্ডল উজ্জ্বল রজ্ব্ণ 

এবং উভয় রগের শিরা ছুইটীর উল্লম্ফন কিন্তু নাসক। হইতে 
গ্রভৃত পরিমাণ রক্তআ্রাব হইলে উক্ত যন্ত্রণার উপশম হইয়া 
থাকে। মাননীয় ডাক্তার স্তাস বলিতেছেন এই লক্ষণটী মেলি”লাটাসের 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ২৪৩ 

অতীব 'রিত্রগত লক্ষণ, এই লক্ষণ অবলম্বনে তিনি উন্মাদ রোগ পর্য্যস্তও 

আরোগ্য করিয়াছেন । আমিও উক্ত লক্ষণ অবলম্বনে কয়েকটী কঠিন 

ও পুরাতন শিরঃগীড়া আরোগ্য করিয়াছি । 
সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি বাবহার্যয। 

এণ্টিমোনিয়ম ভ্রুডম। 
(41000001210 (00000) 

জিহ্বার উপর সাদা ছুগ্ধের ন্যায় ময়লা পড়া-_-অন্যান্য, 
অনেক ওষপে সাদ! জিহ্বা দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উক্ত লক্ষণটা 
এন্টিমোনিননম ক্রুডমের বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। অন্যায় ও অতিরিক্ত 
ভোজন করিয়! পাকস্থলির পীড়া হইলে ইহা উতকুষ্ট কাধ্য করে। বিবমিষা 

ইত্যাদির সহিত যদ্যপি ইহার চরিত্রগত জিহ্বার লক্ষপটা দেখিতে পাওয়া 

যায়”তাঠা হইলে সর্বাগ্রে এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমকে স্মরণ করিবেন । বিশেষতঃ 

যদ্যপি রোগী আহারের পর নিতান্ত অসুস্থ বোধ করে এবং পুনঃ পুনঃ 

উদগার তুলিতে থাকে ও উীর্গারের সহিত ভঙক্ষিত দ্রবোর গন্ধ এবং 

আস্বাদ পায় এবং সে মনে করে খাদ্যদ্রব্য গুলি বমন হইয়া না যাইলে 

কিছুতেই উপশম হইবে না, এরূপ স্থলে এক মাত্রা এ্টিমোনিয়ম ক্রুডম 
অতি সুন্দর কার্য করে। গ্রীম্মকাংল আহারের ব্যতিক্রমের সহিত 

প্রায়ই এ প্রকার উদ্রাময্ন দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মল কতক 

কঠিন এবং কতক তরল হইয়া! থাকে, ভক্ষিত দ্রব্য উত্তমরূপে 

পরিপাক না হওয়া ইহার প্রধান কারণ । গ্রীষ্মকাঁলের রোগে, ব্রাইওনিয়৷ ও 

এন্টিম ক্রুডম উভয় ওষধই ব্যবন্ধত হয়। বৃদ্ধদিগের পধ্যায়ক্রমে কোষ্ঠবন্ধ 

এবং উদরাময়ে ইহা! একটী অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। অর্শরোগেও এনি- 

মোনিয়ম করুম ব্যবহৃত হয়, অর্শের বলি হইতে অনবরত রস পড়ে 

এবং তজ্জনিত রোগী নিতাস্ত বিরক্ত হয়। 

১৭ 
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ইহাতে কতকগুলি মানসিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সবিরাম 

জরের সহিত মানসিক বিষগ্রতা। শিশুর দিকে তাকাইলে 

অথব। ভাহাকে স্পর্শ করিলে সে নিতান্ত বিরক্ত হয়। এই 
লক্ষণটা এন্টিম ক্রুডমের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ । এই প্রকারের মানসিক 

লক্ষণ ক্যামোমিল নামক ওষধেও দেখিতে পাওয়! যায় কিন্তু উহার 

বিশেষত্ব এই, এন্টিমোনিয়মের শিশুরোগী ক্যামোমিলার ন্যায় কোলে 

করররা বেড়াইলে শান্ত হয় না। পাকস্থলি সম্বন্ধীয় গ্েলযোগে অথবা 

সবিরাম জরের সহিত উক্ত প্রকারের মানসিক লক্ষণ এবং ইহার চরিব্রগত 

জিহ্বা দৃষ্ট হইলে, এন্টিমোনিয়মের দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। 
অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, হহার জ্বর রা বুদ্ধি হইয়া থাকে 'এবং 

তৎসহিত অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার চরিজ্রগত দুগ্ধের 

ন্যায় খ্বেত বর্ণের জিহ্বা বর্তমান থাকিলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ 

করা কর্তব্য নহে । উক্ত প্রকার জ্বরাক্রানস্ত ন্বালকের নাসিকার ছিদ্র এবং 

মুখের কোণগুলিতে ক্ষত এবং ফাটা ফাটা ভাব দেখিতে পাওয়া ঘায়। 

শাখ! সমূহে ইহার কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়! যান্প, উহার 

রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম, নখগুলি ফাট। ফাটা হইয়া নির্গত হইতে 

থাকে এবং উহাতে সাদা সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

যদ্যপি দৈব দুর্ঘটনায় কোন নখ ফাটিয়া যান এবং উহা! স্বভাবতঃ 

পুনরার স্বাভাবিক ভাব ধারণ না করে, তাহা! হইলে এন্টিম ক্রুডম ব্যব- 
হৃত হইয়া থাকে । চরণ তলে “কড়া”, চরণতলে একটা হইতে অনেক 

গুলি কড়া জন্মাইস়্া থাকে এবং উহ্ারা এত স্পর্শাসহিষ্ণণ হয় ষে রোগী 
উহাদ্দিগের উপর ভর করিয়। চলিতে পারে না । যে সকল বাতরোগীতে 

চরণতলে অত্যন্ত স্পর্শাসহিষ্ণণতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের পক্ষে 

ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। এই লক্ষণটী অবলম্বনে বহু বাঁতরোগী 
এন্টিমোনিক়ম ক্রুডম দ্বারা আরোগ্যলাভ করিয়াছে । 
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এন্টিমোনিয়ম ক্রুডমের রোগ বিশেষতঃ সুর্যের উত্তাপে অত্যন্ত বুদ্ধি 

হুইয়া থাকে (ব্রাইওনিয়া, গ্লোনোইন, জেলসিমিয়ম, নেট্রাম কার্ব)। 
গ্রীষ্মকালে রোগী নিতান্ত ক্লান্তি বোধ করে। গ্রীষ্মকালীন উদরাময়ের 
ইহা একটা উৎকৃষ্ট ওষধ। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলেও রোগের বুদ্ধি 

হইয়া! থাকে । বালককে ন্নান করাইলে সে ক্রন্দন করিতে থাকে । 

বহুক্ষণ যাবৎ জলে থাকিয়! অর্থাৎ স্নান অথবা সম্তরণ করিয়া কোন পীড়া 

হইলে ইহা ব্যবৃহৃত হইয়া থাকে । 
সচরাচর ৩০ ও ২০০ শত এবং উচ্চ শক্তি ব্যবহৃত হয় । 

মাকুরিয়স্ 
(1৬ ০-০01109 ) 

যেমন এন্টিমোনিয়ম ক্রুডম নামক ওষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি 

প্রধান, তদ্রপ মাকুররিয়স নামক উঁষধের মুখমধ্যস্থ লক্ষণগুলি অতীব 
চরিত্রগত।' পারদ সেবন করিয়। “মুখ আনাইলে* যে প্রকারের লক্ষণ 

সমূহের উদয় হয় উক্ত প্রকারের লক্ষণসমূহ মাকুররিয়সের অতীব চরিত্রগত 
লক্ষণ। দীশতের মাড়িগুলি ফুলা, পান্দে এবং উহা! হইতে 
রক্ত পড়ে, জিহ্ব। ফুলা এবং দন্ত ছাপ যুক্ত এবং মুখ হইতে 
অত্যন্ত লাল। নিঃয্বরণ হয়। মুখ সিক্ত কিন্তু অত্যন্ত পিপাসা, সমগ্র * 
মুখ হইতে অনবরত লালা নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত হুর্গন্ধ, 
এমন কি যে গুহে রোগী শয়ন করিয়া থাকে, সেই গৃহের ভিতর প্রবেশ 
করিবামাত্র রোগীর মুখের দুর্গন্ধ পাওয়া ষায়। এই প্রকার রোরগীতে 
উচ্চ শক্তির ছুই অথবা এক মাত্র! মাকুররিয়স প্রয়োগ করিলে যে, কি 
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সুন্দর ফল পাওয়া যায়, তাহ! একবার প্রত্যক্ষ না করিলে বিশ্বাস করা 

নিতান্ত কঠিন। ইহাতে টনসিল ফুল এবং উহাতে পুল হইবার 

প্রবণতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে একমাত্রা উচ্চশক্তির 

মাকুরিয়স প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্যোর সহিত অপেক্ষা করিলে, রোগী অতি 

সত্বর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে , অপর পক্ষে পুন: পুনঃ নিম়্শক্তির ওষধ 

প্রয়োগ করিলে রোগ বৃদ্ধি জী টনসিল পাকিয়া পুঁজ ভইয়া রোগীকে 

নতাত্ত কষ্ট দেয়। 

অত্যন্ত ঘর্্ম হইতেছে কিন্তু রোগের উপশম নাই, এই 
লক্ষণটাও মাকু্রিয়সের অতীব চরিত্রগত লক্ষণ। জর ইত্যাদি কোন 

পীড়ার সহিত এই লক্ষণটী দৃষ্ট হইলে, ইহাকে প্রয়োগ করিতে কাঁল 

বিলম্ব করা উচিত নহে। ইহা ব্যতিবেকে মাকুর্রিয়সের আর একটা 

চরিত্রগত লক্ষণ শীতবোধ, রোগী মনে করে যেন শীত তাহার 

শরীরের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, 

গলক্ষত, সন্দি ইত্যাদি রোগ হইবার পুর্বে উক্ত প্রকারের শীতবোধ 

দেখিতে পাওনা যায়। উক্ত প্রকারের শীত প্রায়ই সন্ধা হইতে আরম্ভ 

হইয়া রাত্রে বুদ্ধি হইতে থাকে । পর্যায়ক্রমে শীত এবং গরম । ক্ফোটক 

কিম্বা উক্ত প্রকারের প্রদাহ স্থানে ইহার চরিব্রগত শীত বোধ দৃষ্ট 

হইলে, মাকুররিয়স দ্বার! সুন্দর উপকার পাওয়া যাঁয়। যদ্যপি স্ফোটক 

মধ্যে পুঁজ সঞ্চয় হইবার পর, মাকুর্রিয়স প্রয়োগ করা হয়, তাহা 
হইলে ত্বরিত গতিতে স্ফোটকমধ্যে পু'জ সঞ্চয় ভইয়া উহাকে ফাটাইয়া 
দেয় এবং পু'জ সঞ্চয় হইবার পুর্বে ছুই অথবা এক মাত্রা উচ্চ শক্তির 

মারকুরিস প্রয়োগ করিলে, প্রভূত পরিমাণ ঘন্ম হইয়া, প্রদাহ এবং ফুলা 

কমিয়! যায় এবং রোগী সুস্থ বোধ করে। 

_ রাত্রে রোগের বুদ্ধি এবং বিছানার গরমে রোগের বুদ্ধি 
উহার আর একটা চরিত্রগত লক্ষণ। অনেক ওঁষধধে রাত্রে 
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রোগের বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বিছানার গরমে এবং রাত্রে 

রোগের বুদ্ধি অতি অল্প গঁষধে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
শরীর মধাস্থ মিউকাস বঝিল্লি গুলির উপরও ইহার সুন্দর কাধ্য 

দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মিউকাস বিল্লি হইতে হাজনশীল এবং 

পাল! আব নির্গত হইতে থাকে । পরে উক্ত আব ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া 

যান্ম |, উক্ত প্রকারের আব নাসিকা, গুহ্যপথ, যোনি ইত্যাদি হইতে 

নির্গত হইতে পারে। 

সিফিলিস রোগে ইহা একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। গনোরিয়া, 
সিফিলিস ইত্যাদি রোগে পুজের স্টারআাব, দুর্গন্ধ, রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, 

প্রভূত পরিমাণ ঘর্ম ইত্যাদি মাকুররিয়সের চরিত্রগত লক্ষণসমূহ দৃষ্ট 
হইলে, উচ্চ শক্তির মাকুরিয়স দ্বারা অতীব সস্তভোষজনক ফল পাওয়৷ যাক! 

রক্তামাশয় রোগে মলের সহিত ছিটা ছিটা রক্ত এবং অত্যন্ত 

কৌথানি দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা অতি সত্বর রোগ আরোগ্য হইয়া থাঁকে | 
সচরাচর ৩০, ২০* শত শক্তি ব্যবহার্য । 

মাকুরিয়স করোসিভস। 
(112001109১3 5911951৮019) 

রক্তামাশয় রোগে মাকুরিয়স করোসভাস একটা অতীব উৎকৃষ্ট 
ওধধ। অনবরত কৌথানি উহার চরিত্রগত লক্ষণ। এই লক্ষণটী ' 
দ্বারায় ইহাকে নক্স ভমিকা হইতে পৃথক করা :যায়। মুত্র স্থলিতেও 

উক্ত প্রকারের কৌথানি দৃ্ট হয়। রক্তামাশয়ের সহিত ফৌটা ফোটা 

ত্র, মূত্র নলিতে জালা ও অনবরত কৌথানী দৃষ্ট হইলে, ইহা দ্বারা সু্ধর 
কার্ধ্য হইঁয়৷ থাকে । 
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গনোরিয়া রোগে সবুজাভাযুক্ত শব হইতে আরম্ভ হইলে এবং মূত্র 
নলিতে জালা এবং কৌথানি দৃষ্ট হইলে ইহ1 উত্তম কার্য্য করে । 

সচরাচর ৩০ ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্যা। 

চায়না । 

( 0101179) 

অতিরিক্ত রক্তআ্ীব অথবা শরীরস্থ তরল পদার্থের ক্ষয়- 
জনিত ছুর্ববলতা । উপরোল্লিখিত লক্গণটী চায়নার অতীব চরিত্রগত 

লক্ষণ। হঠাৎ শরীরের কোন স্থান অর্থাৎ জরাঘু ফুন্ফুস. অন্ত্র, নাসিকা 

ইত্যাদি হইতে বন্ছল পরিমাণ রক্তআব হইয়া, যদ্যাপি রোগী অত্যান্ত ভর্ব্বল 

হইয়া! পড়ে, চক্ষে কিছু দেখিতে ন! পায়, কর্ণ মধ্যে “ভে! ভৌঁ” করে 

তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ চায়না প্রয়োগ করিলে, অতি সত্বর রোগীর শরীরে 
বল সঞ্চার হইতে থাকে । বহুদিবস যাবৎ উদরাময় ইত্যাদি হইয়া মুখ- 

মণ্ডল ফেঁকাসে, চক্ষু বসিয়া যাওয়া এবং চতুর্দিকে কাল- 

সিটা পড়া, মস্তকে দপদপানি “মাথা ব্যথা” নিশাঘন্থা, সামান্য 
মাত্র নড়াচড়া করিলেই ঘর্থা ইন্যাদি দৃষ্ট হইলে, চায়নার 
দ্বারায় অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাঁয়। 

উদ্রাধ্মান__অর্থাৎ “পেট ফঁপা* ইহার একটী বিশেষ চরিত্রগত 

লক্ষণ। কার্বোভেজিটেবিলম এবং লাইকোপডিয়ম নামক ওষধেও 

উদরাধ্ান দেখিতে পাওয়া যায়৷ পেটটা অত্যন্ত ফীপিয়া উঠে, 

তজ্জন্য রোগী নিতান্ত অসুস্থতা বোধ করে, রোগী সর্ববদা 
,উদগার তূলিবার চেষ্টা করে ও মনে করে ভাহারু উদ্দর 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা'। ২৪৯ 

পুর্ণ হইয়া রহিয়াছে এবং উদগার তুলিলে কিঞ্চিন্মাত্রও 

উপশম্ন হয় না। এ প্রকার রোগীর উদরে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে 

পরিপাক হয় না, সে যাহা খায় .তোঁহাই বাযুতে পরিণত হয়। উদরটা 
বাঘুদ্বারা এত পুর্ণ হয় যে, রোগী তজ্জন্য নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে 

কষ্টবোধ করে । 

উদরাময়__ফলাদি ভোজন করিকা উদরাঁময়। মল পাতলা, জলবৎ, 

হলুদ অথবা প্লাঠকিল! রংযুক্ত । চায়নার উদরাময়ের আর একটা বিশেষ 

লক্ষণ এই, উদরাময়ের সহিত উদ্বরে কোন প্রকার যন্ত্রণা দেখিতে পাওয়া 

যায় না। মলের সহিত প্রভূত পরিমাণ বাস নিঃসরণ হয়। এই প্রকার 

উদরাময় প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে, পুরাতন যকৃতের পীড়াতেও 

ইসা ব্যবহৃত হয়। রোগীর দক্ষিণ দিকে পাঁজরের নিম্নে হস্ত দ্বারা চাঁপনে 

যতটা ফুলা এবং শক্ত বোধ হয় এবং রোগী উক্ত স্থানে বেদনা অনুভব 

করে। রোগীর গাত্র চম্ম হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট, প্রশ্াবের রং গাঢ় এবং মল 

ফেঁকাসে। উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি ব্যতিরেকে যদ্যপি ইহার চরিত্রগত 

উদরের লক্ষণগুলি বর্তমান থাকে, তাহ! হইলে চায়না ঞুব কার্যকারী । 

প্রীভা রোগেও ইহ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
স্পর্শীসভিষুতা! চায়নার একটা চরিত্রগত লক্ষণ। সমস্ত শরীরে স্পর্শা- 

সৃতিষুতা এমন কি মাথার চুল গুলিতে ও ম্পর্শাসহিষণণতা । চুলের গোড়া 
গুলিতে ক্ষতবৎ বোধ, বাতাসে চুপ গুলি নড়িলেও রোগী তজ্জনিত ব্যথা 

পায়। বেদনাযুক্ত স্থল সামান্য মাত্র স্পর্শ করিলে বেদনার অত্যন্ত 

বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্তু জোরে চাপিলে উপশম বোধ হয়, এরূপ স্থলে চায়না" 
উত্তম। চায়নার স্পর্শাসহিঞুণতা এত প্রবল যে, শরীরে বায়ু বহিয়া যাইলে 

রোগী নিতান্ত কষ্ট বোধ করে, অর্থ।ৎ বেদনার বুদ্ধি হয়। প্রীন্বাম নামক 

ওধধেও এই প্রকারের স্পর্শাসহিষ্ুতা দেখিতে পাওয়া যায়। 
কলেরার পর রোগীর দুর্বলতা কিছুতেই 'না কমিলে এবং উক্ত 



২৫০ সরল মেটিরিয়া, মেডিকা । 

তুর্বলতানিবন্ধন সম্পূর্ণ আরোগো বিদ্ব ঘটিলে, চাঁয়ন। দারা রোগীর শরীরে 
বল সঞ্চার হইয়া, তাহাকে সম্পূর্ণ রোগ মুক্ত করে। 

সচরাচর ৩* ও ২০০ শক্তি ব্যবহার্য) 

কার্ষে। ভেজিটেবিলস। 
(০909০ ৬০2০0011195 ) 

ইহাকে মৃতসঞ্জিবনী আখ প্রদান করিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। যে 
কোন পাড়ার শেষাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দৃষ্ হইলে, ইহা দ্বারা 

অতি আাশ্চধ্যজনক ভাবে রোগের উপশম হয়াথাকে। জীবনাশক্তির 
প্রায় শেষ হইয়। আসিয়াছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস শীতল, নাডী 
সুতার ন্যায় ক্ষীণভাবে এনং মধ্যে মধ্যে থামিয়া থামিয়া 
চলিতেছে, শাখ। সমূহে ঘন্ক । শরারের স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া নীল 

বর্ণ ধারণ করে,«রোগী এত দ্রব্বল যে, ছুর্ধলক্তাজনিত নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ 

ৃ্ করিতে পারে না এবং অনবরত বাতাস করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ “বাতাস 

কর বাতাঁস কর” বলিয়া! চীৎকার করে। এ প্রকার বহু রোগী: কার্কে! 
ভেজিটেবিলস দ্বার আরোগ্য হইয়াছে । উপরোল্লিখিত লক্ষণগুলি কলের! 

টাইফয়েড জর ইত্যাদি সাংঘাতিক পীড়ার শেষাবস্থায় দেখা দিলে, 

কালবিলম্ব না করিয়৷ উচ্চ শক্তির কার্ধে৷ ভেজিটেবলিদ প্রয়োগ করিলে 

অতি সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। 

দন্তের মাড়ি পানসে অতি সহজে রক্ত পড়ে, এমন কি 
স্পর্শ করিলে অথবা 'চুঁষলে' রক্ত পড়ে) দত্তের মাড়িতে ক্ষতবৎ 
বোধ'এবং বেদনা । কোন বস্তু চর্ধন করিলে অথবা প্দতে দাতে চাপ 

দিলে” অত্যন্ত বেদন। অন্থুভব হয়। অজীর্ণ, সামান্য কোন খাদ্য বিশেষতঃ 



সরল মেটিরিয়! মেডিকা। ২৫১ 

চর্ব্বিষুক্ত খাদ্য ভোজন করিলেই অস্বল হয়, উক্ত প্রকার রোগে পাপসেটিল! 

দ্বারা উপকার না হইলে, কার্কো ভেজ ব্যবহার করা যায়। 

উদরাধ্মান-_অর্থাৎ পেট ফী, এই লক্ষণটা কার্ধো ভেজিটেবলিস 

নামক ওষধের অতীব প্রিয় লক্ষণ। পাকস্থলি মধ্যে অত্যন্ত বায়ু সঞ্চার, 

রোগী মনে করে তাহার পাকস্থলিটী বায়ু দ্বারা ঠাসিয় পূর্ণ হইয়া রি- 

য়াছে,.পাকস্থলি মধ্যে বায়ু জমা হওয়ায় উহাতে অত্যন্ত বেদনা, শয়না- 

বস্থায় যন্্ণরৈ অত্যন্ত বৃদ্ধি, উপরোল্লিখিত লক্ষণ গুলি অবলম্বনে, ইহা দ্বারা 

সামান্য অজীর্ণ হইতে পাকস্থলির ক্যান্সার রোগ আরোগ্য হইয়া! থাকে ।. 

ক্যান্সার রোগের সহিত পাকস্থলিতে অত্যপ্ত জালা দেখিতে পাওয়া যায়। 

আগুন লাগার ন্যায় জ্বালা, এই লক্ষণটা কাব্বো ভেজের 
বিশেষ চরিত্রগত লক্ষণ। বক্ষ মধ্যে উক্ত প্রকারের জ্বালা এবং ততসহিত 

বক্ষের ছুর্বলতা1 ; এই স্থলে ফম্ফষরিক এসিড, ষ্ট্যানাম এবং সালফরের সহিত 

ইহার পার্থক্য নির্ণয় করা কর্তব্য। অতিশয় শঙ্কটাপনন নিউমোনিয়া 
' রোগে যখন বক্ষমধ্য তরল শ্রেম্মায় পূর্ণ হইয়া যাক কিন্তু ছুর্ধলত। বশতঃ 

রোগী উহা! উঠাইয়া ফেলিতে পারে না, এ প্রকার অবস্থায় এন্টি- 

মোনিয়ম টার্টারিকম দ্বারায় কোন ফল ন1 হইয়1, শরীরের স্থানে স্থানে 

নীল বর্ণ ধারণ, গয়েরে অত্যন্ত পচ দুর্গন্ধ, ও রোগী অনবরত “বাতাস 

কর, বাতাস কর” বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলে, ইহা! দ্বারা অতি 
সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। | 

অতিরিক্ত ছুর্বলত! অর্থাৎ জীজবনীশক্তির হাসের সহিত রক্তআাব, 

শরীরের নানাস্থান যথা ফুস ফুস, নাসিকা', পাকস্থপি, অন্ত, মূত্রস্থপি ইত্যাদি 
হইতে রক্তস্রাবে ইহ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । উক্ত প্রকার রক্তআ্াবের 

সহিত ইহার দুর্বলতার লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইলে, কার্কোভেজিটেবলিস প্রয়োগ 

করিতে অনুমাত্র বিলম্ব করা কর্তব্য নছে। 

সচরাচর ২০০ শত ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 



সাইলিপিয়া । 
€(511105% ) 

শরীর মধ্যে উপযুক্ত পোষণ ক্রিয়ার অভাবজনিত বাঁলকের দেহ, পুষ্ট 

হইতে পারে না । বালকের পেটটা বড় কিন্তু অন্যান্য অন্ন গুলি ক্গাণ 
এবং রুগ্ন । হাত পাগুলি সক সরু, চক্ষু বসা, মুখমণ্ডলের চর্ম বৃদ্ধের 

ন্যায় কুঞ্চিত। বালক, শক্তি অথবা আকারে বদ্ধিত হয় না, অতি 

বিলম্বে চলিতে শিখে । মস্তকে অত্যন্ত ঘন্ম, এই লক্ষণটী ক্যাঁলকে রিয়া 

কার্ব নামক ওষধের চরিত্রগত লক্ষণ কিন্তু উহাদিগের মধ্যে পার্থক্য 

এই, সাইলিসিয়ার রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙগ, শরীরের গঠন প্রণালি ক্যাঁল- 

কেরিয়ার ন্যায় নহে। এই প্রকার বালক রোগীর কখন কখন অত্যন্ত 

কোষ্টবদ্ধ দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। বালক মলত্যাগ করিবার জন্য অনবরত 

কৌথ দিতে "থাকে কিন্ত মল কতকটা বাহির হইয়া আসিয়া 
পুনরায় ভিতর দিকে ঢমকিরা যায়। বালকদিগের দস্তোদগম 
কালীন উদ্রাময় রোগেও উহ! ব্যবহৃত হইয়া থাকে । মলে নান 

প্রকারের রং দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ কখন সাদা কখন ফেঁকাসে 

ইত্যাদি । উক্ত প্রকারের উদ্ররাময় পালসেটিল দ্বারা আরোগ্য না হইলে, 

, সাইলিসিয়া প্রয়োগ করা কর্তৃব্য। পুনরায় বলি, রোগী রীতিমত আহার 

করে কিন্ত তথাচ শুখাইয়! যায়, এই লক্ষণ বালক কিন্বা শিশুর শরীরে 

দৃষ্ট হইলে, সাইলিসিয়। দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়া! থাকে । 
সাইলিসিয়া, প্রদাহের পর পু'জ সঞ্চয় হইলে ব্যবহৃত হয়। প্রদাহে 

পুঁজি হইয়া ক্ষত হইলে, ইহা দ্বারা অতি সুন্দর কাধ্য হইয়া থাঁকে। 
হিপার সালফর এবং ক্যালকেরিয়া সালফাইড, রোগের যে অবস্থায় 



সরল মেটিরিয়া মেডিকা। ২৫৩, 

ব্যবহৃত হয় ঠিক তাহার পরই সাইলিসিয়া উৎকৃষ্ট কার্যকারী অর্থাৎ পুঁজ 
সঞ্চয় হইয়! নির্গত ভইবার পর, ইহ দ্বারা অতি সত্বর ক্ষত আরোগ্য 

হইয়া যায়। শরীরের গভীরতম-স্থানে ক্ষত হইলেও সাইলিসিয়া দ্বাঃ! 

বিশেষ উপকার হইয়া থাকে । উক্ত প্রকার রোগীর শরীর ছূর্ববল, 

গাত্রচর্্ম পাতলা, মুখমণ্ডল ফেঁকাসে এবং শরীরের মাংস পেশিগুলি 

শ্লিথিল; এই লক্ষণগুলি উক্ত প্রকার রোগীর শরীরগত, বিশেষ ধর্ম 

বলিয়! জানিরেন। উক্ত প্রকার শারীরিক লক্ষণ গুলির সহিত মানসিক 

দুর্বলতাঁও দেখিতৈ পাওয়া যায়, রোগীর সর্ব বিষয়ে তাচ্ছিল্যভাব, 
সহজেই চটিয়া যায়! 

ইহার আর একটা চরিভ্রগত লক্ষন এই, বোগী ঠাণ্ডা সহ্য করিতে 

পারে না, সর্বদা অঙ্গ আব্রিত করিয়া রাখিতে চাহে। 
বিশেষতঃ মস্তক এবং চরণে ঠাও বাতাস একেবারেই সহ্য করিতে পারে 

না, রোগী পরিশ্রম করিতেছে তথাচ তাহার মস্তক আবরিত করিয়! 

রাখিতে চাহে। 

অমাবস্য! পুণিমায় রোগের বৃদ্ধি সাইলিসিয়ার চরিত্রগপ্ত লক্ষণ, একটা 
বালকের প্রতি অমাবস্যার সময় এপিলেপ-টক.ফিট হইত, মাননীয় ডাক্তার 

ন্যাস ২০৮ শত শক্তির সাইলিপিয়া দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন । 

: চরণে ঘম্ম_ চরণে ছূরণন্ধযুক্ত ঘম্ম সাইলিসিয়ার আর একটা চরিত্র- 

গত লক্ষণ। এ প্রকার চরণ ঘন্ম সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই বসিয়া যায় 

এবং তজ্জনিত অতি কঠিন পীড়া হইতে পারে । সাইলিসিয়' উক্ত 

প্রকার রোগীর শরীরগত বিশেষ ধর্ম সংশোধন করিয়া, রোগীকে সম্পৃর্ 
আরোগা করে। 

সাইলিসিয়া, শরীর মধ্যে গভীর ভাবে কার্ধ্য করে এবং ইহার ক্রিয়া 

বনাদিবদ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, সেই কারণ ইহাকে পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ*করা 
কর্তব্য, নহে। নিয্নশক্তি অপেক্ষী উচ্চ শক্তির সাইলিস্য়ী বিশেষ ফল- 



২৫৪ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

প্রদ, উচ্চশক্তির সাইলিসিয়া এক অথবা ছুই মাত্রা:প্রয়োগ করিয়া, ধৈর্যের 

সহিত অপেক্ষা করিলে, অতি সন্তোষজনক ফল পাঁওয়। যায় । এই স্থানে 

আর একটা কথা বলিয়া রাখি, যেকোন হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রয়োগ 

করিয়া উপকার হইতে আরম্ভ হইলে, অতি সাবধানতার সহিত বিলম্বে 

ওউষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য কারণ এক মাত্রা উষধের ক্রিয়া শেষ হইতে 

না হইতে পুনরায় ওষধ প্রয়োগ করিলে, হয় আর উপকার হয় না নতুবা 

বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইস্লে নৃতন শিক্ষার্থীর বিষম গোলযোগ 
উপস্থিত হয়, কারণ তিনি ওঁষধ ঠিক হয় নাই মনে করিয়া ওুঁষধ বদলাইয়! 

দেন এবং রোগীও বৃথা কষ্ট পাইতে থাকে । 

মস্কাস। 

(1৬1 05901)09), 

হিষ্টিরিয়! রোগে ইহ! উৎকৃষ্ট কাধ্যকারী। বক্ষে হিষ্টিরিয়ার জ্লাক্ষেপ, 

হৃৎপিণ্ডের “ধন ধড়ানীর* সহিত দমবন্ধ মত, অবসন্নতা। রোগী অত্যন্ত 

উত্তেজিত হইয়া, এইবার মরিয়া যাইব, এইবার মরিয্বা যাইব বলিয়া 

চীৎকার করিয়া উঠে। অসম্ভব হাসি হাসিতে থাকে কিন্ব! অত্যন্ত 
ক্রন্দন, গালাগালি ইত্যাদি করিতে করিতে মুখ নীলবর্ণ হুইয়া যায়, পরে 

চক্ষু ছুইটা বিস্ফারিত করিয়া অজ্ঞান হইয়! পড়ে। 

ক্যাঞ্টোরিয়ম। 
(04500110007), 

ক্লান্ত, বসিলে বেদনার উপশম, খতুজনিত শুল বেদনার সহিত ফেঁকামে 

“চেহারা এবং শীতল ঘর্্ম এই গুলি ক্যাষ্টোরিয়মের চরিত্রগত লক্ষণ । 



এসাফিটিডা 
(/১51০১78), 

উদর বায়ুতে পূর্ণ, উদগারেধন' সহিত উপর দিকে চাঁপনবৎ বেদনা । 

উপর দিকে চাপনবৎ বেদনা জনিত, ফাটিয়া যাইবার ন্যায় বোধ । 

'লিউকোরিয়! অথবা অন্য কোন প্রকারের স্বাভাবিক স্রাব বন্ধ হইয়া 

স্্াহুনগুলের পীড়া, শরীরস্থ সকস আবই হরগন্বযুক্ত । 

ভেলিরিয়ান । 
(৬০1০117)), 

ন্নায়বীয় উত্তেজনা, রোগী চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, সর্বাঙ্গে 
আক্ষেপ ও ছিন্ন হওয়াবৎ বেদনা । রোগী মনে করে যেন সে বায়ুতে 

ভানিয়া বেড়াইতে ছে। শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরে অত্যন্ত 

উত্তেজিতাবস্থা, রোগী যনে করে যেন তাহার গলার মধ্য দির! একটা সুতা 

ঝুলান রহিক্সাছে।, 

প্েন্থ1 গ্রসিয়া । 
(4১001019, 0515519), 

ছুইবার খতুর মধ্যবর্তী সময় রক্তআব। সামান্ত পরিশ্রম এন কি 

মলত্যাগ করিবার সময় জোরে বেগ দিলে, রক্তআ্রাব হইয়া! থাকে ৃ 

ন্নায়বীয় কাসি ও কা'সির সহিত উদগ।র। 

« উপরোল্লিখিত পাঁচটা ওষধই হিষ্টিরিয়। রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চশক্তি ব্যবহৃত হয়| 



এগারিকস। 
(02710119), 

গাব্রচণ্্ম, কর্ণ, মুখমণ্ডল, নাসিক, পদাঙ্থুলি ইত্যাদি স্থানে 
গক্তবর্ণ তা, চুলকানি ও জ্বাল।। নানা প্রকার চর্্মরোগে এই লক্ষণটী 

ৃষ্ট হইলে, ইহ! ব্যবন্ৃত হইকা থাকে । শীতকালের “গা ফাটার” সহিত 

এই লক্ষণটা দেখিতে পাইলে, ইনার দ্বারা সুন্দর উপকার পাওয়া যায়। 
তাও্বরোগ (০1)০165৯), মাংশপেসির সামান্ত নৃত্য হইতে কোরিয়া রোগ 

ইহা দ্বারা আরোগ্য হইরা থাকে । 

সচরাচর ৩০ ও ২*০ শত শক্তি । 

লিখিরাম কার্বনিকম। 
(1,010171017 0717130101001107), 

হৃৎপিণ্ডের ব্যাধির সহিত পুরাতন বাতরোগে ইহা দ্বারা বিশেষ 

উপকার পাওয়! যায় । “বাতরোগের সহি 5 হৃৎপিণ্ড স্থানে ক্ষতবৎ 

বোধ। প্রআাব করিবার সময় অথবা ক্ত্রীলোকদিগের 
ঝতুকালে হৃংপিণ্ডে বেদনা ।” “কুক্জ হইলে হৃংপিগ্ডে 
বেদনা 1৮ মানসিক উতৎকঠার সহিত হৃৎপিও স্থানে অস্বচ্ছন্দতা | 
উপরোল্লিথিত লক্ষণগুলি ইহার বিশেষ চরিত্রগত বলিয়া জানিবেন। 

ইহার আর একটা চবিব্রগত লক্ষণ এই, পু'জ অথবা! শ্রেম্মার ন্যায় 

তলানি পড়ে । 



স্যান্থুকাস নায়েপ্রা। 

(52701011005 1019), 

ই1 ইাপাঁনির একটা অভি উৎকৃষ্ট উঘধ | ইহার ফিট ব্াত্রে হঠাৎ 

আইসে, শিশু নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত “আকু পাকু করে ও মুখমগুল 
নীলবর্ণ হইয়া! যায়, দেখিলে মনে হয় যেন এখনি শিশু মরিয়া যাইবে । 

পরে আবার ঘুমাইয়া পড়ে, পুনরায় কিছুক্ষণ পরে উক্ত প্রকার নিশ্বাস 

প্রশ্বাসের কষ্ট হইতে থকে । মাননীয় ডাক্তার স্ভাস বলিয়াছেন তিনি 

একটা বুদ্ধা মহিলার হাঁপানি রোগে উক্ত প্রকারের লক্ষণ সমূহ দৃষ্টে 
স্তাম্থুকাস দ্বার! তাহাকে আরোগ্য করিয়াছিলেন । অগ্রে প্রভূত পরিমাণ 

প্রত্াব হইয়া যন্ত্রণার হাঁস হইয়াছিল। 

আর একটী আশ্চধ্য লঞ্চণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় 

রোগীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত কিন্ত জাগরিত হইব'মাত্র 
ঘন্ম হইতে থাকে । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্ধ্য | 

ূ গ্যান্বোজিয়া । 
(02771009218), 

ইহা! উদরাময়ের একটী মহৌষধ বিশেষ । সচরাচর উদরাময়ে ইহার 

লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। ইহার একটা বিশেষ :লক্ষণ এই, হলুদ 

বণের জলবৎ মল পিচ.কারী বেগে, একেবারে বহু পরিমাণ নির্গত হৃইয়! 

যায় এবং রোগী মনে করে যেন তাহার উদর "মধ্য হইতে কতকগুলি 



২৫৮ সরল মেটিরিয়া মেডিকা। 

উত্তেজক পদার্থ বহির্গত হইসা! গেল, এবং রোগী সুস্থ বোধ করে । কখন 

কখন মলত্যাগ করিবার পর গুহ্যদ্বারে জ্বালা! দেখিতে পাওয়া যায়। 

গ্র্যাটিওলা নামক ওঁষধে ঠিক এ প্রকারের মল দেখিতে পাওয়া! 
যায়। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় অতিরিক্ত জলপান করিয়া! উক্ত প্রকারের 

উদরাময় হইলে, ইহা অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ। 

ওলিএগার নামক ওঁষধও উদরাময়ের একটা অতীব উৎকৃষ্ট ওষধ, 

ইস্থার এক'ী চরিত্রগত লক্ষণ এই, রোগী বায়ুত্যাগ কবিবাব পম্য় 
বাহ্যে করিয়া ফেলে। সামান্ত মাত্র বায়ুর সঙ্তিতও মল আসিয়! 
উপস্থিত হয় । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 

টিলিয়৷ টিফোলিয়াট। । 
(16115 117519115), 

ইহা বরকতের পীড়ার একটী মভৌষধ বিশেষ । যকৃত স্থানে ভারি 

এবং কামড়ান মত বেদনা, বামপার্থে শয়নে উক্ত বেদনার নিতান্ত 
বা্ধি হইয়া থাকে । ব্রাইওনিয়া নামক ওঁধধেও বামপার্ে শয়নে 

বেদনার বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু ইহার অন্যান্য লক্ষণের সহিত 

টিলিয়ার অনেক পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাগনেসিয়া মিউর 

নামক ওষধে যকৃতের কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাঁয় কিন্ত ইহার 

বিশেষত্ব এই, মাকুরিয়সের হ্যায় দক্ষিণ পার্থে শয়নে রোগের বৃদ্ধি দেখিতে 

পাওয়া যায় না । মাকুরিয়সের সহিত ম্যাগ্নেসিয়ার পার্থক্য এই, মাকুরিয়স, 

নামক ওষধে উদরাময়, কিন্তু ম্যাগনেসিয়ায় কোর্টবন্ধ লক্ষিত হয় । 

সচরাচর ৩০ ও উচ্চ শক্তি ব্যবহার্ষ্য। 



ল্যাক্টিক এসিড ৷ 
(19200 £&৯০1৭) 

ইহ ভায়েবিটিস রোগের একটা মহৌষধ বিশেষ । যে সকল ডায়ে- 

রৈটিশ রোগে পিপাসার সহিত অত্যন্ত “রাক্ষুসে ক্ষুধা” এবং বহুল প্রআ্রান্ৈর 

সহিত পধ্যাপ্ত পবিমাণ স্থগার দেখিতে পাওয়া যায় ও সন্ধি সমূহে বাত- 
জনিত বেদনার ন্যায় বেদনা দেখিতে পাঁওয়। যায়, তাহাদিগের পক্ষে এই 

উষধটা ধন্বস্তরী বিশৈষ । 

সচরাচর ৩০ শক্তি ব্যবহার্য । 

হাইপিরিকম 
€ 17100০01001 ) 

স্নামুমমগুলীতে আঘাতাঁদি জনিত কোন পীড়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে, কোন কারণবশতঃ মন্তিষে ঝাঁকি লাগিয়া কোন পীড়া হইলে ইহা 

বাবহাধ্য | 

সচরাচর ৬, ৩০ ও উচ্চ শক্তি । 

১৮ 





সূচীপত্র । 
-ওষধ 

অরম টিফাইলম 

অরম মেটালিক 

আইওডিয়ম 

আইরিস ভানিকোলার 
আনিকা মণ্টানা * 
আর্জেণ্টাম নাইটি,কাম 

আর্সেনিক এন্বম রর 

ইউপেটোরিয়ম পারপিউরিয়ম ... 

ইউপেটোরিয়ম পারফোলিএটম 

ইউফ্রেসিয়া 

, ইগ্নেসিয়া 

ইথিউজা সাইনোপিয়ম 

_ইপিকাকুয়ানা 
ইরিজিরোদ 

' ইস্কিউলাস হিপোঁকাষ্টরেন্য 

একোনাইট নেপেলাস 

এগারিকাঁস 

এট্টিমোনিয়ম ক্রুডম 
এন্টিমোনিয়ম টাটারিকম 
এনাকার্ডিয়ম ওরিএপ্টাল 
এপি মেলিফিকা 

এমোনিয়ম কার্বোনিকম 

৩৮ 

৩৬ 

২৩৩ 

১২৪ 

১১৯৫ 

৭৩ 

৫৬ 

২৪৩, 

১৩১ 

০৬১ 

১৮৮ 

৩৭ 



2৩ 

ওষধ 

এমোনিয়ম মিউরিএটিকম 

এন্ব। গ্রিসিয়া 

এলিয়ম সিপা 

এলুমিন। 

এলো সকোটি না 

এস।ফিটিডা 

ওপিয়ম 

ককিউলাস ইঙ্ডিকাস 

কফিয়া ক্রুডা 

কলচিকম 

কলোফাইলম 

কলোসিন্থিস 

কষ্টিকম 

কার্ধো এনিমেলিস 

কার্ষো ভেজিটেবলিস 

কিউবেবা 

কুপ্রাম মেটালিকম 

কোনিয়ম ম্যাকিউলেটম 

কোলিনজোনিয় ক্যানাডেন্সিস 

/কাপেইভা 
ক্যাকটাস গ্র্যাণ্ডিফোরাস 

ক্যানাবিস স্যাটিভা 
ক্যান্থারিস ভেসিকেটোরিয়া 

ক্যাপ্িকম 

পত্রান্ক 

২৩২ 

২৫৫ 

২৩৮ 

১৭৩ 

২৫৫ 

১৮৭ 

থঁ৩ 

৬৪ 

২২৩ 

১১৯০ 

২১৯. 

১৪৫ 

২৫০ 

২৩৭ 

১৩৭ 

৭৬ 

২৩৫ 

২৩৭ 

১২০ 

১৭৩ 

ন্ 

২৮ 



৩/০ 

ওষধ 

ক্যামোঁমল। 

ক্যাম্ফর 
ক্যালকেরিয়! কার্বনিকা 

ক্যালমিয়া ল্যাটিফোলিয়া 

ক্্যালি কার্বনিকম 

ক্যালি বইক্রমিকম 

ক্যালি হাইড্রিকম 
ক্যাষ্টোরিয়ম 

ক্লিমেটিস ইরেক্টা 

ক্রিওসোটাম 

গ্যান্বোজিয়া 

গ্রাফাইটিস 

গ্লোনোইন 

চায়না 

চেলিডোনিয়ম মেজাস 

জিঙ্কাম মেটালিকম 

জেলসিমিয়ম নিটিডম 

টলিয়! টিফোলিয়াটা 

টিলিয়ম 

টেরিবিস্থিনা 

ডাল্কামার 

ডিজিটেলিস পারপিউরিয়! 
খুজা অক্সিডেন্টালিস 
নক্স ভমিক! 

পত্রাস্ক 

৫৯ 

২১৮ 

১২৩ 

৫8 

৫৬ 

৮৫ 
২৫৪ 

*্১৩৩ 

২৩ 

২৫৭ 

১৪ 

২৪১ 

২৪৮ 

১৬৯ 

৭৮ 

১৪৫ 

২৫৮ 

১৯৯৫ 

১৭২ 

১৯৭ 

১১৭ 

২১৯ 

২৫ 



ওষধ 

নক্স মস্কাটা 

নাইটিক এসিড 

নেট্রাম কার্বনিকম 

নেট্রাম মিউরিএটিকম. 

নেট্রাম সালফিউরিকম 

পতোফাইলম 

পাইরোজেন 

পাঁলসেটিলা 

পিক্রিক এসিড 

পিট্রোলিয়ম 

প্রাশ্বাম মেটালিকম 

প্র্যাটিনা 

ফস্করাস 

ফম্করিক এসিড 

ফাইটলক্কা ডিকাণড? 

ফেরাম ফস্ফরিকম 

ফেরাম মেটালিকম 

বার্কেরিস ভান্েরিস 

বিসমাথ 

বেলেডোনা 

বেঞ্রোইক এসিড 

বোর্যাক্স ভেনিটা 
ব্যাপপিয়! টিংটোরিয়া 
ব্যারাইটা কার্ব 

পত্রাঙ্ক 

১৯২ 

১৪০ 
১৮৩ 

১৭৮ 

১৮3 

১৭৫ 

২৩১ 

১৪৩ 

০২ 

৪১ 

১৭৪ 

১৫১ 

৯৯৩ 



ওধধ 

ব্রাইওনিয়া ৪ 

ভিরৈউ্রম এন্বম এ টি 

ভেলিরিয়ান! 

মস্কাস 

সাকুরিয়স 

মাকু্রিয়স করোসিভস 

মিউরিএটিক এল্সিড 

মিলিফোলয়ম 

মেডোরিনম 

মেলিলোটাঁস 

মাগ্নেসিয়? কার্বনিকা 

ম্যাগ্রেসিয়া মিউরিএটিকা 

ম্যাগ্রেসিয়া ফস্ফরিকা 

ক্যাকৃটিয়া বরেসিমোসা 

 রসটক্সিকোডেও্ড,ণ 

রিউম " 

রুটা 

লাইকোপোডিয়ম 

লিডাম পালাষ্টার 

লিথিয়ম কার্বনিকম 

লিলিয়ম গিগ্রনম 

ল্যাক ক্যানিকম 

লযীুটিক এসিড 

ল্যাকেসিস 

পত্রাঙ্ক 

১৫৩ 

২৫৫ 

১৫৪ 

২৪৫ 

রা 
১৩৮ 

১১৬ 

২৩১ 

২৪২ 

১৮৬ 

১৮৭ 

১৮৮ 

১১২ 

৩৫ 

১০৭৯৯ 

৯০ 

২০০ 

২৫৬ 

১০৫ 

২০৫ 

৭৫০ 

৪৮ 



বিষয় 
টিকা পাল্মোনেরিয়া 

্যানাম মেটালিকম 

ঠ্যাফিসেগ্রিয়া 

ইামোনিয়ম 

সাইলিসিয়া 

সান্ফর 

সালফিউরিক এসিড 

সিকেল করনিউটম 

সিকিউট। ভাইরোসা 

না 

সপিয় 

সিমিসিফিউগা 

সোরিনম 

স্পপ্রিয়৷ টোষ্টা . ১, 

স্পাইজিলিয়া এন্থেলমিন্টিকা .. 
স্যানুইনেরিয়া নদ 
স্যাবিনা 

স্যান্ুকাস নাএগ্রা 
হাইওসাএমাস নাইজার 

ভাইপিরিকম 

হুপার সালফর 

ভেলিবোরাস নাইজার 

হামামেলিস 

হুডডেগণ্ডে,ন 

২৫২ 

১৯১ 

৯১২ 

১৭ 

১ 

৯২১ 

৯৩৪ | 

১১৩ 
২৫৭ 

১ 



৫০২ টাকার পুস্তক ২৫৭. টাকায় 

কেবলমাত্র গ্রাহকগণ ১৫২ টাকায় পাইবেন । 

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়৷ মেডিকার 

রেপাটরি 
_আমেরিকটর হেরিং কলেজের প্রোিডেন্ট ডাঃ জে, টি, কেন্ট এম্, এ, 

এম্ ডি'কত বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার রেপার্টরির, 
বঙ্গাঙ্গবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ কর। হইতেছে । 

ডাঃ এন্, এন, ঘোষ 

কুক অন্ুবাদিত 

ও 

ডাঃ আরু, আরু, ঘোষ, এমৃ, বি 

কতক সংশোধিত 

গ্রন্থকারের অন্থুমতি লনা, এই পুস্তকথানির অবিকল অন্গবাদ কর! 

হইতেছে। 

গ্র'হকদিগের স্থবিধার জন্ত-_ প্রত খণ্ডের মূল্য ॥০ আনা ডাঃ মাঃ শ/০ 

ধাধ্য হইল। 

এই স্তৃবৃহৎ পুস্তকথানি প্রায় বিংশতি থণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ঝ্লাহার! 

সত্বর গ্রাহ ক-শ্রেণীতুক্ত হইয়, প্রতি খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইব! মাত্র গ্রহণ 

করিবেন, তাহাদিগকে প্রতি খণ্ড ৮* বার আনাস অর্থাৎ সম্পূর্ণ পুস্তক 

১৫৭ পনর টাকায় দেওয়া হইবে। ; কিন্তু পুস্তকের এক চতুর্থাংশ 
প্রকাশিত হইবার পর বাহার! গ্রাহক্রেণীতুক্ত হইবেন তীহাদিগঞ্ে উহ 
২৫২ টাক! হিঃ ৬।০ মূল্যে গ্রহণ করিতে হইবে। 



1৬ 

কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক কলেজের প্রিন্সিপাল, চিকিৎসা! বিধান” 

“সিদ্িপ্রদ লক্ষণচয়” ইত্যাদি পুস্তক প্রনেতা-_ 

ডাক্তার 

শ্রীচন্রশেখর কালী ( কাইলাই ) এল্, এম্, এস্, 
মহোদয়ের পত্রের সার মর্ম নিয়ে উদ্ধত হইল 

ডাক্তার নগেন্দ্র নাথ ঘোষ, ডাঃ জে, টি, কেণ্ট কৃত “রেপার্টরিক়” 

বঙ্গান্থবাদ প্রকাশ করিতেছেন। উহার প্রথম খণ্ড আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। 

অন্গবাদটী অতি সুন্দর হইয়াছে । এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ হইণে, ইংরাক্তি 

অনভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদিগের যে বিশেষ উপকার হইবে 

তৎসম্বন্ধে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই । 
স্বাক্ষর-_ 

সি, এস, কালী । 
ডাক্তার 

এস্, কে, নাগ, এম্, ডি, ( চিকাগো ) 
এল্, এম্, এস, (কলিকাতা! ইউনিভারসিটি ) 

রেপার্টরি সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন দেখুন-_ ৃ 

ডাক্তার এন, এন্, ঘোষ, ডাক্তার জে, টি, কেন্টকৃত বিখাতু 
হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকার রেপার্টরি বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন, উহার এক থণ্ড আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি । ডাক্তার 
কেণ্টের পুস্তক চিকিৎসাব্যবসায়ীদিগের নিকট চিরপারচিত এবং 
অনুবাদক প্রত্যেক কথার ভাবগুলি ভাষান্তরে যতদুর সম্ভব বজায় রাখিতে 
চেষ্টা করায়, পুস্তকখানি যে উতৎক্ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। 
এই প্রকার একখানি পুস্তক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক মাত্রেরই অত্তীব 
প্রয়োজনীয় এবং এতন্বার! ইংরাঁজিভাষানভিজ্ঞ হোমিওপাথিক চিকিৎসক 
দিগের একটা বহুদিনের অভাব মোচন হইল। এ 

সাক্ষর-_ 

এস্, কে. নাগ। 



নৃতন পুস্তক নুভন পুস্তক নুতন পস্তক 

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ কৃত 

সরল হোমিওপ্যাথিক জর-চিকি২সা। 

ফি উদ্দেশ্যে ডাঃ এন্ এন ঘোষ পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়ান্ছন্, 

তাহ! তিনি সরল মেটিরিয়া মেডিকার উদ্দেপ্ত নামক অধ্যায়ে বিবৃত 

করিয়াছেন। আপনি যখন সরল মেটিরিস্সা মেডিকা পাঠ করিয়াছেন 

তখন জ্বর-চিকিৎসা আপনার পাঠ করা কর্তব্য। কারণ জর চিকিৎস! 

ডাঃ ঘোষ কৃত সরল নামক পুস্তক সমূহের দ্বিতীয় ভাগ । ইহা পাঠ 
বলে ভোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর জ্ঞানলাভ হইবে এবং 

জর চিকিৎসায়ও বিশেষ ঝুতপত্তি হইবে । ইহাতে প্রথমে নিক়ম__ 

- অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিক ওষধ প্রয়োগ করিবার বিধি, দ্বিতীয় নিদান অর্থাৎ__ 

রোগ বিবরণ, তৃতীয় ওুঁষধ--অর্থাৎ জ্বর রোগে ষে সকল ওষধ প্রয়োগ হয় 

তাহাদিগের লক্ষণ, চতুর্থ লক্ষণান্ুপাতে উষধাবলি অর্থাৎ-_-লক্ষণ অনুসারে 

ওঁবধ ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকথানি সম্পূর্ণ করা হইয়াছে । মুলা 

১%০ এক টাক দুই আন! মাত । 



প্রেস্ক্রিপ্সন ও ব্যবস্থা পত্র 

মেন, প্রমেহ, পারা, গণ্মি, বাত, অজীর্ণ ইত্যাদি রোগে 

ব্যাধির সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়া 

পাঠাইলে ভিঃ, পিতে প্রেস্ক্রিপ্সন 

ও ব্যবস্থা পত্র পাঠান 

হয়। 

মূল্য ২২ দুই টাকা, ডাঃ মাঃ।* চারি আনা । 

ডাঃ এন্, এন্, ঘোষ । 



রি, গম্মি, এবং গণোরিয়ার অব্যর্থ 
হোমিওপ্যাথিক ওষধ। 

উক্ত ব্যাধি হইবামাত্র ডাক্তার এন্, এন্, 

ঘোষের ওষধ ব্যবহার করুন । 

অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে না 

নিশ্চয় আরোগা লাভ করিবেন 

স্পট 0 

রে।গের সমস্ত বিবরণ যথা পৃ, পুযের রং) যন্ত্রণার হ্রাস 

বুদ্ধির সময় ইত্যাদি লিখিয়া পাঠাইতে হয় । 

এক সপ্তাহের ওষধের মূল্য ২২ ছুই টাক মাত্র 














